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Aidit Dja- 
wab Hatta 

sa Timbulkan Perter- 
tangan Antara 
ngan Jg Berideologie 
Kominis Dan Golongan 

.Jg Tidak   
BERKENAAN dengan ketera- 

ngan wakil presiden drs. Moh. Hat- 
ta jg diutjapkan dalam tjeramahnja 
dihadapan para peladjar  sekolah2 
menengah di Medan baru2 ini, da- 
lam mana antara lain dikatakan, 
bahwa di Indonesia sedang timbul se 
matjam imperialisme baru: imperia- 
lisme ideologi, jakni komunisme, sek 
retaris CC PKI, Aidit antara lain 

keterangan tsb menjatakan, bahwa 
bisa menimbulkan pertentangan jg 
sengit antara golongan rakjat jg ber 
ideologi komunisme jg legal menu 
rut undang2 dasar “dan golongan 
rakjat #ainnja jg tidak berideologi 
komunisme. Dikatakan selandjutnja, 
bahwa keterangan - Hatta itu berten- 
tangan dengan undang2 dasar dan 
politik pemerintah, karena sesuai de 
ngan .undang2 dasar RA. pemerin- 
tah sekarang tidak menentang ko- 
munisme dan tidak anti-Moskow. 

(Piay. 

  

Kapal Raha- 
sia Di Talaud 

» Antara” mendapat kabar, bahwa 

tgl. 7 September jg baru lalu sebuah 
kapal jg tidak dikenal kebangsaan- 
nja telah mendarat di Talaud. Anak 
buahnja kira2 50 orang.  Kabarnja 
mereka sedang mentjari dua orang 
ig dikatakan terbunuh ditempat itu. 
Pada tgl. 15 September mereka tem 
pelkan plakat2  didinding2 rumah 
penduduk jg antara lain berisi  per- 
ingatan supaja djangan kaget kalau 
mendengar. bunji tembakan pistol. 
Sampai berita ini dibuat belum di 
ketahui apa jg telah terdjadi seterus 
nja. Kabarnja kepala daerah Sangir 
Talaud: telah melaporkan kedjaaian 
itu pada pemerintah propinsi di Ma- 
kassar dan, minta segera dikirim ka 
pal patroli. kesana. (Antara). 

  

MOSSADEGH DIADILI SE- 
NIN ATAU SELASA. “ 

2... Menurut berita jang dapat di- 
peroleh Djum'at malam, bekas 
PM Mossadegh mungkin akan 
diadili pada hari Senin atau Se- 
lasa. Diwartakan bahwa djalan- 
nja pengadilan akan dilakukan 

Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. :— Iuar kota Smg, (ditambah: 
Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga 

Pidatonja Di 
Medan Bi- 1 

Golo- If 

N. V. ,,Suara Merdeka”, 
etami. 

Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 
dministrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Rp. 0.30 utk? meterai). 
etjeran 60 sen per lembar 
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Gerombolan? Akan 

  
0. KABINET TELAH MEN 
jang segera akan dimulai peng 

sonegoro. Penetapan 
oleh kabinet didalam 

irigasi, pekerdjaan2 umum 
ngan renfjana desentralisasi 
rah2 Indonesia lainnja. 

    

  

'Bevan Ketjam 
Politik USA 

 Supaia Inggeris Desak 
Amerika Djangan Berke- 

ras Thd Russia 

PEMIMPIN sajap kiri Partai 
Buruh Inggris Aneurin Bevan, 
malam Senen dengan pedas meng 
kritik politik Amerika Serikat 
di Djerman (Barat) dan Spanjol 
serta minta kepada pemerintah 
Inggris supaja memperingatkan 
Amerika supaja sekali2 djangan 
bersikap keras terhadap Sovjet 

,Uni. Bevan jang berbitjara dalam 
'konyensi tahunan Partai Buruh 
di Margate menjerang Amerika, 
jang berusaha hendak mempertje 
pat persendjataan kembali Djer 
man (Barat) dan mengadakan pcr 
djandjian dengan Spanjol. 

Bevan dalam pidatonja menda 
pat sambutan tepuk-tangan jang 
riuh dari para hadirin sebanjak 
Lk. 2.500 orang. 

Diandjurkannja supaja negeri? 
Barat mengadakan rundingan per 
damaian dengan Sovjet Uni dan 
PM. Winston Churchill- lebih 
baik mengundurkan diri sadja, 
bila ia tak dapat meneruskan dan 
berhasil dalam usulnja untuk me 
ngadakan rundingan 4-Besar. 

(Antara) 

  

E.W. INGKIRIWANG DIUSUL 
KAN SEBAGAI VICE KON-. 

SUL DI DAVAO. 
Didapat kabar, bahwa Guber- 

nur Sulawesi telah mengusulkan 
bada pemerintah pusat, supaja 
mengangkat E.W. Ingkiriwang 
selaku Vice Consul Indonesia di   . Gibelakang pintu tertutup. Shah 

Iran telah memberikan desakan2 
agar Mossadegh dapat selekas- 
lekasnja diadili. Demikian AFP. 

Dav2o guna menggantikan Vice 
Consul Saravil jang telah mening 
gal dunia sebelum sempat men- 
djalankan tugasnja. 

  

Utk Penjelesaian Atjeh 
Harus Pula Diselidiki Sedjarah Benih Kekeruhan 

? Tadi—-Kata Bekas Gubernur Mr. Amin 

- Gubernur Sumatera-Utara Mr. 
kesimpulan 

DALAM SUATU PERTJAKAPAN dengan ,,Antara” me- 
.ngenai peristiwa gangguan keamanan di Atjeh dewasa ini, bekas 

A.M. Amin menerangkan, 
jang dapat diambilnja terhadap peristiwa di Atjeh 

bahwa 

ialah, bahwa gangguan keamanan di Atjeh itu tidak ditimbulkan 
oleh gerakan jang merupakan kes 
liter jang didjalankan oleh Pemerintah untuk membasmi 

atuan jang bulat. Tindakan mi- 
kaum 

pengatjau di Atjeh itu dapat disetudjui, oleh karena sudah terang 
bahwa mereka itu adalah pemberontak terhadap Negara. Demiki- 
an keterangan Mr. 
1947 

A.M. Amin jang 
hingga penjerahan kedaulatan pada 

sedjak permulaan tahun 
tahun 1950 mendjadi 

uan dan ketenteraman umum telah dapat 
Atjeh, demikian didapat keterangan dari Wakil P.M. Mr. W 

) tentang Re ntjana-Atjeh 

|Kabinet Telah Mempu- : 

| njai Rentjana Atjeh | 
: Di-Insjafkan Dulu —| 

Kalau Perlu Pemerentah Tak Segan 
Ambil Tindakan Jang Keras 

Dan Setimpal 5 

ETAPKAN suatu Rentjana-Atjeh, | 
laksanaannja djika keadaan keama 

dipulihkan kembali di 

ini telah diambil 
sidangnj ada hari Djunyat pe i 1 lu. Pada pokok2nja tetntiata Ajar ahh gawe kai en sus mengenai soal2 perbaikan dalam pendidikan dan pengadjaran, 

dan pemerintahan daerah, selaras de- 
jang dipersiapkan djuga untak dae- 

mengandung usaha2 chu- 

“Penetapan Rentjana-Atjeh ini da- 
pat dilakukan oleh kabinet didalam 
waktu jg singkat itu, ialah oleh ka- 
rena rentjana demikian oleh peme- 
rintah jg lalu telah pernah dipertim 
bangkan dan penetapan itu sekarang 
dikehendaki pula oleh perkemba- 
ngan keadaan didalam negeri dewa- 
sa ini. 

Tentang usaha pemerintah untuk 
mengembalikan keamanan dan ke- 
tenteraman umum didaerah Atjeh 
sekarang ini, diterangkan selandjut- 
nja oleh Mr. Wongsonegoro bahwa 
usaha ini dilakukan sbb.: 

1. mendjaga supaja alat2 sendjata 
dari alat2 negara djangan dapat le- 
bih banjak djatuh ketangan 
serombolan daripada jg telah di per 
olehnja. 

2. mendjaga supaja pertumpahan 
darah jg pertjuma djangan ' sampai 
terdjadi lebih banjak lagi. 

3. menjedarkan kaum gerombolan 
kepada tindakan2nja ig salah itu. 

4. memelihara supaja pemerinta- 
han daerah dapat berdjalan terus. 

5. tidak segan2 mengambil tinda- 
kan ig keras dan setimpal, djika' ke 
adaan menghendaki. 

Atas pertanjaan selandjutnja, di 
terangkannja bahwa berdasarkan ' la- 
poran2 jg masuk terdapat  tanda2 
untuk tidak pessismistis menghadapi 

  

penjelesaian peristiwa Daud  Beu- 
rueh ini. (Antara). 

Kemungkinan 
Penindjau? Par- 
lemen Ke Atjeh 
MUNGKIN atau tidaknja Par 

“ Hemen mengirimkan penindjau2- 
nja ke Atjeh guna menjelidiki 
»peristiwa Daud Buerueh” serta 
latar belakangnja, adalah tergan- 
tung pada keterangan jang akan 
diberikan Pemerintah kepada Par 
lemen mengenai soal tsb., demi 
kian keterangan ketua Parlemen 
Mr. Sartono atas pertanjaan ,,An 
tara”, 

Ia terangkan, bahwa dika se 
sudah - Pemerintah memberikan 
keterangan itu, Parlemen masih 
menganggap ada hal-hal jang me 
merlukan penjelidikan lebih Ian 
Gjut, maka mungkin akan dikirim 
penindjau2 Parlemen. 

Djika keterangan Pemerintah 
u sudah dipandang tjukup, teru 

  
it 
.tama pula dengan ikutnja ketua 
Seksi Pertahanan dalam  penin- 
djauan jang dilakukan Pemerin 

. tah itu, maka Parlemen pun tidak 
|akan mengirimkan  penindjau2- 
i nja. 
| Patut pula dikabarkan, bahwa 
ketua Seksi Penerangan dan Da . 

|lam Negeri St. Sutan Makmur se 
'lama recespun mengadakan pe- 
,hindjauan ke Atjeh, dan kabar- ' 

GAUTA S. P. S. 

  

  

UP Sykardjo Wirjopranoto Aig. 
nesia di Halia, waktu mengundjungi 

membawa buket), isteri duta Indo- 
stand Indonesia dalam Pekan Ra- 

  

kaum | 

ja Internasional di Napels, Italia. 

  

Beberapa Pengusaha Tok 
Djepang Digulung Kr 

ta2 Kepada 

WARTAWAN ANTARA di 

Isi ita adalah pegawai2 Toko 

: 2 3 , | 
Sementara itu Minggu pagi menu | 

rut kabar2-jg didengar, oleh kepoli-! 
sian telah ditahan dua orang suku 
Atjeh jg mentjoba hendak menjelun | 
dupkan 2 stengun dan 2 pestol dari 
sebuah tempat perlengkapan sendja- 
ta dikota Medan. Kabar2 lain mene | 
rangkan pula, bahwa perhubungan 
perdjalanan antara Langsa dan Idi | 
ig telah terputus sedjak Minggu je 
lalu kini sudah mulai terbuka. 

Sementara itu dari kalangan je la 
jak dipertjaja didapat kabar, bahwa 
kini ada 4-orang Djepang jg di-da- 
tangkan beberapa “bulan jg lalu di 
katakan untuk pembangunan, tetapi 
menurut kalangan itu sebenarnja utk 
menundjukan — kepada pihak peng- 
ganggu keamanan gudang  sendjata 
ig disembunjikan oleh Djepang da- 
hulu. 

Dalam pada itu menurut bebe 
rapa orang jang baru datang dari 

Sumber Perlengkapan 
Gerombolan di Atjeh 
Berpusat Di Medan? 

o2 Ditangkap — 4 Orang 
n Mereka Tundjuk- 

kan Yempat2 Penjembunjian Sendja- 
Gerombolan 

Medan mengabarkan, bahwa pa 
da tgl. 26-9 pagi beberapa toko kepunjaan orang Atjch di Medan 
telah didatangi oleh kepolisian dan beberapa pegawainja dibawa 
kekantor polisi. Diantara orang2 Atjeh jang dibawa kekantor po 

Puspa, Permai dan lain2. Pihak 
polisi tidak mau memberikan ke terangan mengenai hal tersebut. 
Tetapi kalangan2 jang lajak dipertjaja keterangannja mengatakan 
bahwa penahanan atas pegawai2 toko, tsb., mungkin berdasarkan 
dokumentasi2 bahwa mereka adalah leverancier2 pengiriman 
han pakaian ke Atjeh, untuk di buat mendjadi pakaian seragam 
dan bendera2 pihak pengatjau. D apat dikabarkan bahwa Toko Per 
mai adalah kepunjaan Mohamad Daud Beureuh. 

ba 

  

  

Melalui Saleh 
Partikelir Dalu 

Tedjasukmana Tentang 
Kerdjasama Ekonomi 
Indonesia-Djepang 

Dari Tokio wartawan ,,Antara” 
mengabarkan: Suchjar Tedjasuk- 
mana ketua DEIP jang baru da 
tang di Tokio untuk menghadliri 
konperensi ILO se-Asia jang se 
dang berlangsung di Tokio seba 

Indonesia 
menerangkan kepada pers  ten- 
tang kerdia-sama ekonomi dgn 
Djepang a.l. sbb.: 

Oleh karena belum ada perhu 
bungan diplomatik jang normaal 
antara Indonesa dan Djepang,   Padang Sidempuan pada tgl. 14 

dan 15 September terdapat pam 
plet2 jang - diletakkan di Sipirok 
dan Padang Sidempuan jang ber 
bunji ,,Bubarkan DPR Tapanuli 
Selatan, tidakkah tahu Atieh su 
dah  bergolak”. Pamplet2 ini 
tidak bertanda tangan dan ditulis 
dengan tinta merah. Menurut ka 
angan itu kini polisi sedang me 
ngadakan penjelidikan siapa2 -jg 
menjiarkan surat2 pamplet tsb. 
Pihak kepoksian di Medan belum   dapat memberikan sesuatu kete 
gasan mengenai pamplet2 di Pa 
dang Sidempuan dan Sipirok itu. 

(Antara) 

Rp. 100.009 UNTUK MESDJID, 
Uang sedjumlah Rp. 100.000,— 

baru2 ini telah dapat dikumpulkan 
oleh panitya pendirian mesdjid. dide 
sa Sukonatar, ketjamatan Srono, ka 

maka masih sukar mengusahakan 
sdanja kerdja-sama ekonomi an 
tara kedua negara dgn melalui 
pemerintah masing2. Sepandjang 
hemat saja tidak mungkin diada 
kan kerdja-sama lebih dulu sebe 
lum perhubungan antara kedua 
negara diberzskan. 

Undang2 penanaman modal 
asing belum ada di Indonesia. 
Dilihat dari sudut itupun Indone 
sia belum bisa menerima penana 
man modal Djepang. 

Dewasa ini bagi Indonesia 
tidak ada kesempatan “utk. turut 
mengambil bahagian dalam peru 
sahaan2 asing jang telah ada di 
Indonesia, misalnja N.V. Philips, 
N.V. Unilever dil. Mereka sedang 
meluaskan perusahaannja dengan 
mendirikan pabrik2 baru, karena 
perusahaan2 asing itu didirikan 

  

TAHUN KE VIII No, 186. 

Reza Zadeh, menerangkan, 

Sementara itu berita2 pers menja- 

takan, bahwa pihak pemerintah te- 
lah mengantjam pula akan mengada 
kan aksi militer terhadap suku tsb 
djika suku tadi tidak menghentikan 
kegiatan?nja jg bersifat  menimbul- 
kan kekatjauan dalam waktu 48 
djam. Zadeh, jg baru sadja kembali 
dari kundjungannja didaerah Ghash 

ghai, selandjutnja menerangkan, bah 
wa pada hari Rebo jl. 4 buah pesa 
wat terbang pemerintah telah ter- 

bang diatas daerah tsb dengan men 
djatuhkan surat2 selebaran jg mem- 

peringatkan kepada suku Ghashghai 
supaja djangan memberi kesempatan 

kepada anasir2 subversif untuk men 
djerumuskan mereka dalam pertikai 

an dengan pemerintah. Menurut Za 
deh, surat2 selebaran itu selandjut- 
nja memperingatkan, bahwa 
aksi pemberontakan akan ditindas 
dengan Kekerasan oleh pemerintah. 

Shiraz terantjam dari 3 
djurusan. 

Selandjutnja  Zadeh menjatakan, 
bahwa Nasser Khan telah memper- 
kuat pertahanannja dengan menem- 
patkan salah satu pasukannja kira2 
25 mil sebelah utara Shiraz. Sepa- 
sukan lain jg dipimpin oleh saudara 

nja, Khesrow Khan, telah memper- 
siapkan diri disebelah barat kota da 
lam djarak jg sama, sedangkan pasu 
kan ke-3 jg dipimpin oleh seorang 
saudaranja lagi, ditempatkan di se- 
belah barat daja. Demikian Zadeh. 

Dikatakannja, bahwa 3 pasukan 

tsb terdiri dari pasukan2 berkuda 
dan pasukan2 infanteri dan melipu- 
ti djumlah lebih kurang 10.000 
orang. 

Sesudah 3 kali, pasti ber- 
tindak. 

Seperti diketahui, lebih dari se- 

minggu jg lalu Nasser Khan kirim 
ultimatum kepada pemerintah jz 
menjatakan, — bahwa sukunja “akan 
memberontak djika pemerintah tidak 
membebaskan. Mossadeg. Menurut 
Zadeh, pada: malam Senen itu Nas- 
ser. Khan menjampaikan ultimatum 
ig kedua kepada wakil2 pemerintah 
di 'Shiraz. Dalam hubungan ini Za- 

deh menerangkan, bahwa menurut 
tradisi suku Ghashghai memberi per 
ingatan 3 kali. Sesudah peringatan 

ig ketiga, anggota2 “suku tsb pasti 
bertindak. Demikian Zadeh. 

Achirnja Zadeh menambahkan, 

bahwa pasukan2 suku Boir Ahmadi 
telah ditugaskan untuk — memperta- 
hankan lambung barat pertahanan 
Ghashghai terhadap pasukan2 peme 
rintah, apabila pasukan2 Nasser me 
motong Shiraz dari djurusan Utara. 

(Antara). 

Djenderal Hassan Mozaffari, jg 
sampai sebulan jg lalu - mendjabat 
gubernur djenderal Khuzistan, pada 
hari Minggu telah ditangkap di Te- 
heran atas tuduhan berkomplot de- 
ngan sedjumlah opsir dan orang2 
sipil untuk menjokong bekas. perda- 
na menteri Mohammad  Mossadeg. 
Khuzistan adalah sebuah daerah. di 
mana terletak pusat industri minjak 

DENGAN TIDAK mengindah kan sama sekali pering 
rintah, suku Ghashghai dari Iran Selatan pada malam 
mengantjam lagi akan mengirimkan 10.000 orang pasukan2 ber 
kuda dan infanteri ke Shiraz djika bekas perdana menteri Moham 
mad Mossadeg tidak dibebaskan. Djurubitjara untuk 

bahwa pasukan2 jang ada 
pimpinan kepala suku Nasser Khan telah siap sedia untuk bertin 
dak di 3 tempat diluar kota Shiraz. 

tiap? ! 

    

Suku Gashgai Tak Pu- 
singkan Peringatan Pe- 

mereatah Iran 
10.000 Orang Infanterie Dan Berkuda 

Siap Serbu Sb'raz: Keadaan Di 
Iran Eksplosief 

atan peme 
Senen telah 

suku tsb., 
dibawah 

  

Tak Ada 
Sengketa 

Jg Tak Bisa Diselesaikan 
Lgu Djalan Perundingan: 

Sikap Buruh Sovjet 

RADIO MOSKOW dan K. B. 
Tass hari Minggu mengumumkan 
pernjataan Dewan Pusat Serikat2 
Buruh Sovjet jang menjokong 
andjuran Dewan Perdamaian Du 
nia supaja menjelesaikan masa- 
lah2 internasional dengan berun 
ding diantara negeri2 jang ber- 
sangkutan. Dinjatakan, kini te- 

lah datang waktunja bahwa tiada 
soal jang dipersengketakan jang 
tidak dapat diselesaikan dengan 
tiara - persahabatan berdasarkan 

  

Usia Landjut 
Mosaddegh 

Mungkin Bisa Hiudar- 
kan Hukuman Mati 

PEMERIKSAAN2 jang didja- 
lankan terhadap Mossadea jang 
telah dilandjutkan hari | Minggu 
oleh pengadilan militer Iran diba 
wah pimpinan djenderal Azmou- 
deh diduga berkisar disekitar tu 
duhan2 bahwa bekas perdana 
menteri Iran itu hendak mengada 
kan perubahan2 pemerintah nega 
ranja dengan setjara illegal dan 
menggulingkan keradjaan. Didu- 
ga, bahwa tuduhan itu menjata 
kan, bahwa Mossadeg beserta 
penasehat2 hukum dan politiknja 
telah memutuskan untuk menang 
kap Shah Iran. 

Pula diduga bahwa  Mossadeg 
telah menjangkal bahwa ia hen- 
dak melanggar Undang2 Dasar 
Iran, dan seharusnja tidak harus 
bertanggung djawab terhadaz isi 
pidato Husein Fatemi jang telah 
diutjapkan pada tgl. 16 Agustus 
jang lalu dan pidato dr. Chaye- 
gan dari front nasional Iran, jang 
kedua2-nja menjerang pribadi 
Shah Iran. 

Atas pernjataan . terachir ini 
kabarnja djaksa militer telah me 
ngatakan, bahwa seharusnja dgn 
segera  Mossadeg harus tidak 
mau mengakui lagi -perantjang2 
komplotan dalam pidato didepan 
tjorong radio. 

Para penindjau di Teheran me 
ngemukakan, bahwa menurut fa- 
sal-fasal kedjaksaan militer kedja 
hatan2 jang telah dituduhkan 
terhadap Mossadeg itu akan 
mengakibatkan didjatuhkannja 
hukuman mati terhadapnja, akan 
tetapi dalam keputusan akan dju 
ga dipertimbang2-kan beberapa 
hal jang memberikan keringanan 

|kepadanja, misalnja keadaan ke 
sehatan jang buruk dan -usianja. 
Bekas perdana menteri itu ham 
pir berusia 75 tahun, dan telah 
ditegaskan, bahwa di Iran belum 
pernah seseorang jang usianja 
demikian tingginja telah didjatuhi 
hukuman mati, dan bahwa “hak 
istimewa radja dalam keadaan? 
demikian itu selalu digunakan 
dengan merubah hukuman mati 
tadi. (AFP) : 

80.000 Tentara Ing 
Akan Ditarik Dari Suez? 
Prinsip2 Persetudjuan Inggris-Mesir 

Sudah Tertjapai 
UNITED PRESS mewartakan bahwa berita? pers di London hari 

Minggu mengatakan bahwa perundingan2 Inggeris-Mesir kini sudah ber- 
ada dalam tingkatan akan memperoleh kata sepakat. Dikabarkan bahwa 
lewasa ini sudah tertjapai persetudjuan dalam prinsip bahwa pasukan? 
Inggeris didaerah Terusan Suez jang berdjumlah 80.090 Orang itu akan 
ditarik dalam waktu 18 bulan.“ Dalam pada itu 4000 orang ahli teknik 
akan tinggal dipangkalan2 didaerah Fayid selama 6 tahun untuk menga- 
wasi alat? perlengkapan dan instalasi?, 

Akan tetapi berita2 ini di Kai- 

Pahlawan Wa terasa amin Geera 
2“ 

nita Kaliman- 

tan Wafat 

dapat diwartakan bahwa dalam 
minggu jl. fihak  Inggeris dan 
Mesir telah beberapa kali menga- 
dakan perundingan2 tidak resmi. 

GUSTI Zalecha, pahlawan wani 
ta Kalimantan, kemarin meninggal 
dunia di Bandjarmasin dalam usia 
106 tahun. 

Lebih djauh menurut berita2 pers 
di London itu dikatakan bahwa 

Gusti Zalecha, adalah satu2nja 
wanita Kalimantan jang bertem- 

persetudjuan antara negeri2 jang 
bersangkutan. 

Dengan tertjapainja gentjatan 
sendjata “di Korea, maka terbuka 
lah kemungkinan untuk menjele 

isaikan semua masalah internasio | 
nal setjara damai. Selain itu De 

|wan Pusat tsb. menjetudjui pula 
sikap pemerintah Sovjet Uni ter 
hadap masalah Djerman, masalah 
perlutjutan sendjata dan larangan 
pemakaian sendjata2 atom. Achir 
nja Dewan Pusat Serikat? Buruh 
Sovjet itu memperkokoh andju- 
ran Dewan Perdamaian Dunia 
supaja RRT diterima djadi anggo 
ta PBB. (Antara) 

  
  

Mesir akan mengoper pengawa- 
san terhadap pangkalan2 di Fayid 
itu dalam tahun 1955. Pangka- 
lan2 ini menurut perkiraan har- 
ganja ialah £ 250.000.000, atau 
$ 700.000.000. 

  

gris 

        

gubernur Sumatera-Utara dan sekarang bekerdja sebagai penga- nja ia masih berada didaerah tsb. ' bupaten Banjuwangi dan kini mes- " Murut undang2 dalam negeri | Abadan. Menurut dugaan, penang | pur berpuluh2 kali bersama sua- tjara partikelir di Djakarta. 

| $Beureuh Per- 
nah Ke Dja-Bar: 
Adakan Perundingan Dgn 
Kuasa Usaha NII“ 

MENURUT keterangan jang di 
dapat oleh ,,Antara” di Bandung, lam mengatasi peristiwa itu ialah su 4 

Teku Daud Beurcuh memang te- 
lah diangkat oleh pimpinan D.I. ' 
di Djawa Barat mendjadi ,,pangli- 
ma divisi 5 dan gubernur militer 
N.LI, untuk daerah Atjeh”, Sebe 
lum itu, demikian keterangan ter- | Karton.” Vit S sebut, antara ,,utusan U jo jang diangkat mendjadi ,,Kuasa 
Usaha N,L. buat daerah Atjeh” 
dengan Teku Daud Beureuh serta 
beberapa orang lainnja telah di- 
adakan perundingan2, dimulai pa 
da anggal 1 bulan April 1953. 

Pengangkatan sebagai ,,panglima 
divisi 5 dan gubernur militer NA.” 
itu, setelah dilakukan beberapa pe- 
rundingan, telah diterima oleh Te- 
ku Daud Beureuh dan kabarnja se- 
telah itu ia pernah datang kedaerah 
Djawa Barat. Seperti diketahui, oleh 
pihak jang berwadjib di Bandung 
pada bulan Mei 1953 di Bandung | 
telah ditangkap seorang bernama 
Abdullah Fatah (dengan beberapa 
nama lainnja) berasal dari Kuni: 
ngan jang mengaku dirinja ..Kuasa | 
Jsaha N.LI. buat daerah  Atjeh”. 

Ja ditangkap di Bandung setelah ia 
berhasil melarikan diri dari tahanan 
di Kuningan. j 

Orang tersebut batu? ini telah 
dima)ljijkan sebagai saksi “dalam 
perkara A. Buchari dimuka pengadi 
lan negeri Djakarta. 

Ketika ia diperiksa oleh jang ber 
wadjib di Bandung, kabarnja ia te- 
lah memberikan keterangan? jang 
banjak sangkut-pautnja dengan usa- 
ha2 D.I. untuk melebarkan sajapnja 

itu ia menerangkan 
djuga, bahwa disamping tindakan 
militer jg didjalankan, perlu djuga 

diusahakan untuk mengambil djalan 
lain jaitu berusaha untuk mendeka- 
ti pemimpin2 jg terlibat didalam per 
istiwa itu. Djalan ini dapat “ditem- 
puh akan tetapi djangan. diusahakan 

oleh Pemerintah melainkan oleh. pi- 

hak jg ketiga seperti  umpamania 
oleh organisasi2 atau ulama2 jg ber 
pengaruh: Menurut pendapat. Mr. 

“S.M. Amin, salah satu usaha di da- 

Dalam pada 

paja Pemerintah pandai mempergu- 
nakan aliran2 jg tidak setudju terha 
dap gerakan2 di Atjeh dewasa ini, 
Ketjakapan ini akan. merupakan so- 
kongan ig besar bagi Pemerintah un 

tuk mengatasi soal - keamanan di 
sana. 

,M.- Amin seterusnja 
membentangkan  setjara 
sedjarah pertentangan2 jarx ada 
di Atjeh jang dapat diketahuinja 
selama ia mendjadi gubernur di- 
sana. Dikatakannja, bahwa benih 
daripada kekeruhan jang timbul 

. Sekarang ini harus ditjari dalam 
peristivwa2 dimasa jang lampau 
antara mana peristiwa Tjumbuk 
jang terdjadi diachir tahun 1945 
setelah Proklamasi Kemerdeka- 
an. Sudah bukan rahasia lagi, ba- 
hwa di Atjeh terdapat dua golo- 
ngan jaitu PUSA dan kaum hu- 
lubalang jang senantiasa bere- 
but2an kekuasaan. 

Pada 'saat2 jang terachir 'ini 
PUSA melihat bahwa pihak hulu 
balang makin besar pengaruh- 
inja dan merasa terantjam dan 
inilah salah satu sebab timbulnja 
kekatjauan. $ 13 

. Berhubung dengan disebut2nja 
nama ,,Darul Islam”, maka Mr. 
S.M... Amin |. katakan, bahwa 
mungkin sekali DI itu hanjalah 

tan dikapal, akan tetapi bukan ti 
idak mungkin | djuga, bahwa 
|orang2. jang berdiri dibelakang 
gerakan2 pengatjau itu ditung- 
rangi oleh pihak DI. Demikian 
keterangan bekas Gubernur  Su- 

| matera Utara Mr. S.M. Amin.   di Sumatera (Antara). 

  

(Antara) 

  

singkat ' 

suatu bendera jang menutus» mua 

ketika terdjadi ,.peristiwa, Daud | 
Buerueh.” (Antara) 

BENDA ANEH DIUDARA 
LUBUKLINGGAU. 

Menurut ,,Suara Rakjat”, pen- 
duduk kota Lubuklinggau pada 
tanggal 22 September djam 13.15 
jang lalu telah terkedjut oleh me- 
lajangnja suatu benda aneh di- 
udara setinggi kira2 60 meter 
Benda itu berbentuk segi empat 
ari y4 meter persegi. 
Beberapa detik kemudian ben- 

da itu lenjap -diudara. 

  

| 

| 
| 

i 

- KETUA UMUM P.NL.I. Sidik 

LViojosukarto dalam resepsi konpe- 

rensi-kerdja P.N.I. '/daerah Djawa 

Barat di Bandung Sabtu malam da- 
lam pidatonja mengenai  opposisi 
terhadap kabinet jang sekarang me- 

Wesalkan ,,adanja tendans”, tetapi | 
Sidik tidak djelaskan tendens apa jg 
dimaksudkannja ita dan siapa jang | 

melakukan. Ia tegaskan, bahwa ada '   
& 

diid itu telah selesai dibangunkan. 
  

Pada tanggal 22 September hertem- 
pat dilapangan.. KRIDANGGA di 
Salatiga telah dilangsungkan upatja 
ra kemiliteran berkenaan dengan pe 
njerahan beslit - kepada 160: opsir 
dan — bentara dari Resimen «in 

fanteri 14 Sub. Territorium 14, jang 
mendapat kenaikan pangkat. Selain 
komandan2 Resimen “ “djuga -hadlir 
pada upatjara ' tersebut pembesar: 

pembesar sipil dari: Semarang dan 
Salatiga. Gambar: “Komandan divisi 
Djawa Tengah, letnan kolonel Mu- 
hammad Bachrun mengutjapkan se- 

lamat kepada mereka. 

   

      

lah sewadjarnja buat tiap pemerin- 
tahan itu ada pendukungnja — dan 
ada pula pihak jang beropposisi. dan 
bahwa opposisi jang  sewadjarnja 
adalah memang perlu. 

(Linggadjati dalam 
la anggap tidak perlu bagi sesina- 

tu partai jang melakukan opposisi 
untuk menjatakan, bahwa opposisi- 
nja ,,loyal dan parlementer”, Ke- | 
tika mendjadi partai opposisi sewak | 

(antara partikelir 

Indonesia. 
Oleh karena itu bagi Indonesia 

kerdja-sama ekonomi dengan pi- 
hak Djepang “merupakan suatu 
soal jg penting dan baru. Dalam 
hubungan ini DEIP berpexrdirian 
bahwa sebaiknja diselenggarakan 
kerdja-sama ekonomi dengan Dje 
pang oleh pengusaha2 partikelir. 
Sedjak dulu DEIP telah mempe 
ladjari tjara2-nja sehingga kini 
telah mempunjai suatu gambaran 
sementara. 

Untuk mentjapais maksud tsb buat 
sementara waktu kita memilih dja- 
lan dengan pemberian kredit parti- 
kelir dari pengusaha Djepang kepa- 
da pengusaha Indonesia, tidak dgn. 
djalan jg merupakan perusahaan mo 
dal tjampuran, tetapi pihak Indone- 
sia menjediakan tanah dan bangu- 
nan pabrik jg diperlukan untuk peru 
sahaan industri jg direntjanakan, se 
dang perlengkapan2 dan Orang2 teh ' 
nisi didatangkan “dari Djepang dgn. 
djalan pemberian kredit. Dengan de 
mikian 'kita berusaha membangun- 
kan industri2 “dengan kerdja-sama 

6 sama  partikelir, 
sambil. menunggu akan beresnja per 
hubungan, antara kedua negara. 

: : (Antara), 

AMERIKA MAU BANTU DIRI 
KAN PABRIK ATOM Di 

BELGIA, 
Menurut sumber jang biasanja 

dapat dipertjaja pada hari Ming- 
gu Amerika Serikat dan Belgia 
akan segera - mengadakan per- 
Ojandiian, menurut nana Ameri 
ka akan membantu Belgia mem- 
buat pabrik tenaga atom bagi in- 
dustrinja. 

  

Sidik Sesalkan Tendens Op 
tu menghadapi Linggadjati, dan ike- 
tika menghadapi kabinet Natsir, 
P.N.L, menurut Sidik hanja menjata 
kan ,akan melakukan  opposisi', 
Dan ketika kalah besar dalam soal 

sidang K.N.I. 
Pleno di Malang 1947. P.N.L-pun 
bersedia memikul segala konsekwen 
sinja dan hanja melakukan Opposi- 
si digedung parlemen. Kini P.N.I. 
sanggup pula menerima segala te- 

  

  

Lombaga Kakudajasa ladenane 
sara. Batavionset Gesang 
van Kuncten en WM stenschawreea"     

    

kapan2 lain masih akan menjusul. 

(Antara). 

FAKULTET EKONOMI DI 
MAKASSAR DIHIDUP- 

KAN KEMBALI. 

dan K tertanggal 22 September, 
maka Fakultet Ekonomi Makas- 
sar dihidupkan kembali dan un- 
tuk sementara sebagai tjabang 
Fakultet Ekonomi Djakarta dari 
Universitet Indonesia. Segala 
persiapan dan penjelenggaraan 
selandjutnja diserahkan kepada 
Presiden Universitet Indonesia 

Ibeserta Fakultet diatas, Ditentu- 
ikan selandjutnja bahwa peneta- 
pan itu mulai berlaku pada tgi. 7 
Oktober 1953. Demikian pengu- 
muman Kem. PP dan K. 

  
PEMIMPIN BARU STAN: 
DARD-YACUUM INDO- 

NESIA. 
Bertepatan ' dengan keberang- 

katan J.V. Pickering, xeneral 
manager N.V. Standard-Vacuum 
Sales Company, maka mulai hari 
Senen G.L. McCoy,. jang seka- 
rang mendjadi general manager 
N.V. Standard-Vacuum  Petro- 
leum Maatschappij, akan mendja 
lankan tugasnja jang baru seba- 
gai wakil umum perusahaan? 
Standard-Vacuum. Ja akan meng 
koordiner kebidjaksanaan umum 
dari perusahaan2 ini dan bertin- 
dak sebagai wakil mereka dalam 
pembitjaraan2 tingkat tinggi de- 
ngan pemerintah dan dunia per- 
dagangan. 

. - 

posisi 
goran, kritik dan koreksi, kata Si- 
dik, jang kemudian mengadjak se- 

hapua pihak berunding untuk men- 
tjari saling mengerti dan titik per- 
Sdmadn untuk, dapat kerdja-sama. 

Dalam menghadapi ,.probleem na- 
sional jang ruwet dewasa ini” PNI 
bersedia untuk bekerdja terus me- 
lakukan tugasnja mengisi dan mem 

et kemerdekaan 
ra), , 

  

SA KO Te MOS Ara mata one 

Menurut putusan Menteri PP: 

minja almarhum Gusti Moersjad 
melawan pendjadjah Belanda di 
Puruktjau. 

Sebelum perang Gusti Zalecha 
bersama2 suaminja dibuang oleh 
Belanda ke Bogor dan waktu pen- 
dudukan Djepang dapat pulang. 

RRT Sedia 
Bantu Pem. 

bangunan 
Korea 

| KANTOR BERITA RRT ,,Hsin 
Hwa” mengatakan dalam siarannja 
pada hari Minggu, bahwa Republik 

Rakjat Tiongkok — akan membantu 
dan menolong - Korea dalam usaha 
pembangunannja dan dalam  usaho 

mempersatukannja. Dengan mene- 
kankan sifat persahabatan dari ban 
tuan jg diberikan oleh Sovjet Uni 

kepada Korea Utara, siaran tsb se- 
landjutnja menjatakan, bahwa rak, 
jat RRT jakin bahwa dengan bantu- 
an Sovjet Uni dan negara2 demokra 
si rakjat lainnja, rakjat Korea akan 
dapat mengatasi segala kesulitan jg 
mereka. hadapi dalam usaha mem- 

bangun negara mereka dalam wak- 
tu jg sesingkat-singkatnja. 

  
RUU POKOK PERTAHANAN 

NEGARA SIAP, 
Didapat kabar, bahwa RUU 

Pokok Pertahanan Negara telah 
siap dan dalam reces ini “djuga 
akan disampaikan kepada Sekre- 
tariat Parlemen oleh Pemerintah. 
Sebagaimana diketahui, RUU 
tersebut adalah hasil pekerdjaan 
Panitia Negara jang dibentuk di- 
masa kabinet Wilopo dan dike- 
ketuai sendiri oleh  Wilopo. Se- 
lain beberapa ahli dari A.P., du- 

hanan Parlemen dalam Panitia 
Negara tersebut. Menurut kete- 
rangan Ketua Parlemen Sartono, 
RUU itu akan mendapat priori-   teit dan kira2 akan dibitjarakan 

(Anta- dalam minggu kedua sesudah re- 
cs, 

duk pula 3 anggauta Seksi Perta- 

Beberapa hak jang tetap bagi 
Inggeris. 

Lebih djauh diwartakan bah- 
wa Mesir selalu mendesak agar 
penarikan itu dilakukan lebih tje- 
pat. Terhadap isi Inggeris men- 
djawab Ya tidak tjukup mempu- 
njai kapal2nja untuk mengerdja- 
kannja lebih tjepat. 
Dalam persetudjuan jang akan 

ditanda tangani itu. diwartakan 
bahwa pasukan2 Inggris dalam 
keadaan2 darurat tertentu” akan 
diperkenankan untuk menduduki 
kembali pangkalan2 diatas. Ang- 
katan laut  Keradjaan Inggeris 
dalam pada itu akan tetap mem- 
punjai fasilitet2 istimewa di Port 
Said. Pesawat2 terbang  Kera- 
djaan menurut perdjandjian jang 
akan ditanda-tangani itu djuga 
akan tetap mempunjai hak untuk 
mendarat “dan mengisi bahan 
pembakar di lapangan2 terbang 
di Fayd. 

Lebih djauh diwartakan bahwa 
perdjandjian itu segera akan di- 
umumkan setelah  ditanda-ta- 
ngani. 

Mengenai kemana ' pasukan? 
Inggris itu akan dipindahkan, 

“berita2 pers di London itu me- 
“wartakan, akan dipindahkan ke 
Cyprus. (Antara-UP). 

  
  

  

DIDJATUHI HUKUMAN 25 
TAHUN, KARENA LARI- 

KAN DIRI KELUAR 
NEGERI. 

Kantorberita Tjekoslowakia 
Ceteka hari Sabtu kabarkan, ba- 
hwa pengadilan di Praha telah 
djatuhkan hukuman pendjara se- 
lama 25 tahun atas diri Tugomir 
Seferovich, karena ja telah me- 
larikan diri keluar negeri dengan 
sebuah pesawat terbang pengang 
kut Tjekoslowakia, 2 terdakwa 

| lainnja masing2 digandjari 18 
| tahun, Seorang untuk 16 tahun 
. fan seorang lagi 4 tahun. 

    
  

|. — Dalam sidangnja baru2 ini ber 
tempat dipendopo Kawedanan Kali- 

| wungu ig dikundjungi oleh wk.2 
| Djawatan, Organisasi, Party dan 
| perseorangan telah dapat dibentuk 
Panitya Gedung Nasional di Kat: 

| wungu jg diketuai oleh sdr. Soekis- 
Iman dari Badan Pengusaha Sosial, 
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imensitir berita permnjataannja PKI 
jang menjatakan, bahwa PKI dalam 
menghadapi peristiwa Atjeh berdiri 
dibelakang Pemerintah. 
bertanja, dibelakang Pemerintah itu 
PKI mendorong untuk segera me- 
njelesaikan ataukah menggondeli un ! 
tuk memperlambat penjelesaian. Di 
katakan djuga oleh pembitjara, bah 
wa PKI dalam pernjataannja itu 

menjamakan orang2 Atjeh sama de- 
ngan kolonialis2 Belanda. 
PKI telah menjatakan orang2 Atjeh 

tahu nanti nasibnja, demikian Mr. 

. dengan konsepsi mengenai pemuli- 

. mendatangkan stabiliteit negara. 

  

2 2 

5 

KabarKota 

  

. Masjumi Djalankan 
Opposisi Jang Sjah 

Pidato Roem Di Semarang Dapat ..Gang- 
guan2“ Dari Sementara Golongan 

(Oleh: Wartawan Kita) 

RAPAT UMUM jang diselen ggarakan sebagai penjambutan 
konperensi bersama Masjumi dan. Muslimaat wilajah Djaw 
telah dilangsungkan pada hari Min ggu pagi digedung GRIS 

jawa Tengah, 
Bodjong 

Semarang. Perhatian umum dari kaum Muslimin dan lain2 polong- 
an besar sekali, hingga ruangan gedung penuh sesak sampai meluas 
kehalaman gedung. Dalam rapat 
gauta DPP. Masjumi Mr. Moh. 

umum ini berturut2 berpidato ang- 
Roem, Ketua Umum Masjumi 

Mob. Natsir dan Ketua PB. Muslimaat njonjah Sunarjo Mangun- 
umum, Moh. Natsir terus menudju ke Kali- 

wungu dan Weleri untuk keperluan partai. Dan pada sore harinja 
Moh. Natsir dan Mr. Roem memberikan tjeramah kepada anggauta 
anggauta Peladjar Islam Indonesia 

Pidato Mr. Roem. 

Pembitjara pertama dalam rapat 
umum tersebut diatas, jalah Mr. 
Moh. Roem, jang membentangkan 
maksud konferensi Masjumi dan 
Muslimaat Djawa Tengah. Selandjut 
nja dengan pandjang lebar diben- 
tangkan tentang arti opposisi jang 
kini didjalankan oleh Masjumi. An- 
tara lain diterangkan, kalau oppo- 
sisi menjatakan tak pertjaja kepada 
Pemerintah, ini adalah ' mempunjai 
arti parlementer, bukinlah berarti 
mengatakan Pemerintah bohong 
atau .penipu dll. Dan opposisi ini 
adalah berdasarkan pengakuan ada- 
nja Pemerintah 'jang sjah dalam ne 
gara kitg, jalah Pemerintah R.I. 
jang telah kita proklamirkan sendi-: 
ri. Kalau fraksi Masjumi mengata- 
kan, bahwa Parlemen adalah suatu 

»bolwerk” atau perbentengan kuat 
untuk memelihara demokrasi sudah 
lah njata, demikian pembitjara, se- 
bab dengan tak ada parlemen tidak 
akan ada demokrasi. Dan opposisi 
jang didjalankan Masjumi jalah un- 
tuk kedjajaan bolwerk dari demo- 

krasi tsb. ' Selandjutnja pembitjara 
menegaskan, bahwa Masjumi akan 
berusaha membendung segala  usa- 
ha2 diluar batas hukum dan diluar 
batas parlementer dan akan mem- 
bantu melenjapkan segala bahaja? 
negara. 

Mr. Tentang soal Atjeh Roem 

Pembitjara 

Kalau ! 

sam4g dengan Belanda, saja peri- 
ngatkan, hendaknja orang2 PKI dja 
nganlah pergi ke Atjeh, sebab akan 

Roem. Konsepsi Masjumi mengenai 
pemulihan keamanan di Atjeh sama 

han keamanan dilain2 daerah jang 
pernah diadjukan pada Pemerintah. 
Tiap2 peristiwa jang dihadapi Pe- 
merintah tentu dihadapi djuga oleh 
Masjumi. Tidak benar kalau Masju- 
mi bersikap ,leedvermaak”  sadja, 
atau gembira kalau lain orang men 
deriaa. Achirnja pambitjarg mem- 
bentangkan soal2 pemilihan umum. 
jang dikatakan sebagai kuntji untuk 

Dapat ditambahkan, bahwa sela- 
ma Mr. Roem menguraikan pidato- 
nja, selalu mendapat gangguan? be- 
rupa teriakan2 dan edjekan2 dari 
golongan tertentu jang berlawanan 
politiknja. 

Pidato Moh. Natsir. 

Pidato Moh. Natsir dalam rapat 
umum ini dititik beratkan kepada 
kebesaran Allah dan Nabi Mocham 
mad s.a.w. serta seruan untuk men- 
djalankan amal makruf nahi mung- 
kar (mentaati jang baik dan men- 
tjegah jang buruk). Tentang perkem 
bangan Pemerintah dikatakan, bah 
wa sekarang pemerintah mengada- 
kan pengekangan2 terhadap  alat2 
demokrasi, misalnja adanja instruk- 
si untuk melarang memuat atau me 
njiarkan pendapat dan suara2 kaum 
opposisi oleh RRI, dan larangan? 
terhadap tawarfan2 SOB untuk mem 
batja surat2 kabar jarrg ditjotjogi. 
Soal P. 41 jang dikeluarkan oleh 
Menteri Perekonomian dikatakan 
oleh Nggsir, bahwa peraturan itu 
hanja menguntungkan beberapa im- 
portir sadja, meskipun nasional, te- 
tapi akan merugikan berdjuta2 rak- 

bertempat digedung GRIS djuga. 

Pohon Adjaib 
Puluhan orang berdujung mulai 

hari Saptu siang hingga Minggu ma 
lam untuk menjaksikan sebuah po- 

| han jang dianggap adjaib dihala- 
man di Djl. Randusari 18 Sema- 

rang. Pohon ini dengan mendadak 
pada Saptu siang djam 1 telah ter- 
bakar pada bagian dalam apinja ke- 
lihatan dari luar. Api makin lama 
kelihatan makin besar dan kemu- 
dian Barisan Pemadam Api dida- 
tangkan untuk memadamkannja Pa 
da sore harinja mulai djam 6 pohon 
itu terbakar Jagi dan disaksikan oleh 
ratusan orang. Barisan Pemadam 
Api memadamkan pada djam 8.30. 
Dan pada Minggu malam pohon 
itu kembali terbakar lagi dan Ba- 
risan Pemadam Api didatangkan la- 
gi. Banjak orang menduga pohon 
itu jalah pohon beringin, dan aneh 
nja setelah beberapa kali terbakar, 
daunnja tetap masih hidjau dan ti- 
dak laju. Keanehan ini oleh banjak 
orang kemudian dihubungkan dgn 
berbagai2 matjam tjerita. Diantara- 
nja ada jang mengatakan, bahwa 

  

lum selesai mewebang pohon itu, 

dibawah pohon itu . djuga. Sampai 
dimana benarnja tjerita orang ba- 
njak itu belum dapat dipastikan. 

Sementara itu dari orang? jang 
mengetahui sedjarahnja pohon  ter- 
sebut, mengatakan sbb: Kira2 pada 
tahun, 1930 ditempat tsb. tumbuh 
pohon aren. Dan pohon aren -itu 
kemudian dibelit2 oleh pehon bu- 
luh, jang kini dianggap orang po- 
hon beringin itu. Dan jang terba- 
kar itu adalah bukan pohon buluh 
jang seperti beringin, tetapi pohon 
aren jang masih terdapa: didalam- 
nja. Kebakaran mungkin disebab 
kan panasnja kawul pohon aren jg 
tertekan dalam batang pohon buluh, 
hingga sepintas lalu kelihatan pohon 
buluh jang terbakar, demikian kete- 
rangan dari fihak jang mengetahui 

itu kini pohon tsb. masih berdiri 
tegak dan beberapa ranting2 daun 
telah kelihatan ada jang laju. : 

Demonstrasi 
Minta Harga Buku Pe- 
ladjaran Diturunkan 

Beribu-ribu murid Sekolah Me- 
nengah jang ada di Semarang, 
pada hari Senen pagi, tgl. 28 
September. telah mengadakan 
demonstrasi jang maksudnja utk 
memprotes naiknja harga buku2 
peladjaran. Rombongan demon- 
stranten tadi jang pandjangnja 
ada 1 km. jang berdjalan sangat 
teratur telah berkumpul di SMA 
Negeri B, djalan Oei Tiong Ham 
djalan2 Pandanaran, Mataram, 
dan kemudian dengan melalui 
Sajangan, Purwodinatan menu- 
dju ke Gedung Papak utk meng- 
hadap kepada Bapak Budiono, 
Gubernur Djateng dan Bapak 
Kepala Koordinator PP dan K 
untuk menjampaikan isi hatinja. 
Antara poster2 dan sembojan2 jg 
dibawanja ialah ,,turunkanlah 
harga buku,” kemadjuan peladjar 
terhambat”, ,,beladjarlah pela- 
djaranmu”, ,,harga buku mero- 
sot peladjar singsot” dsb-nja pula. 

Dalam  pidatonja Gubernur 
Budiono dihadapannja para de- 
monstranten tadi, a.l. did:andji- 
kan akan meneruskan keinginan- 
nja para peladjar itu kepada 
Pemerintah Pusat dah tidak lama   jat djembel. Soal keuangan dikemu- 

kakan bahwa Pemerintah tidak me- 
ngalami tekort Rp. 1,2 miljard se- 
bagaimana diumumkan, tetapi telah 
meningkat mendjadi 1.8 miljard, hal 
mana dapat mendatangkan inflasi 
dsb-nja. 

Achirnja dalam soal keamanan di 
katakan oleh Natsir, bahwa kalau 
dapat terbentuk Pasukan2- Sukarela 
jang dituntutkan oleh mereka jang 
menghendaki, dikuwatirkan  hai2 
tersebut akan mendatangkan  per- 
tumpahan darah antara ' pasukan? 
Suka” dengan  pasukan2 ,,Rela”. 
Demikianlah pidato Moh. Natsir, 
dan kemudian rapat umum diachiri 
dengan pidato njonjah Sunarjo Ma- 
ngunpuspito jang membentangkan 
soal2 wanita dalam Islam.   

pula akan diadakan perundingan 
antara Pemerintah Daerah dan 
delegasi para peladjar. 

Kemudian rombongan demon- 
stranten tadi menudju ke gedung 
Sekolah SMA A/C Bodiong dan 
bubaran. 

KETERANGAN GAMBAR. 

Pada keterangan gambar diha- 
laman 1 disebagian penerbitan 
kami kemaren terdapat kesalah- 
an tjetak. Kalimah jang salah 
tadi mestinja sbb.:  J. Hansen 
dari Sumatera Selatan. melontjat 
melalui mistar setinggi 2.90 m... 
dan seterusnja. 

Dengan demikian 
tadi kami betulkan. 

kesalahan 

2 
  

| Baru terima: 

MOTOR dan SHORTBLOCK 

TJET DUCO D' 
DJUGA SEDIA: 

1 

Harga Rp. 7.500— Dapat 

  

BARANG2 JG TERKENAL TINGGI KWALITEITNJA. 
ACCU ”WILLARD” Heavy Duty 6/8 V. 120 A.H. 
ACCU ,,LUCAS” untuk sepeda-motor 

KLAXON 6 & 12 V. "DELCO” REMY” dan ,,SPARTON” 
KAIN TERPAL (dekkleed) Tebel No. 8 — 6X5 M. 

ALAT2 TRUCK/MOBIL G. M. dan 
VERENSTAAL (per lembaran) matjem2 ukuran 

UPONT matjem2 warna d. L IL. 

IL SALON RADIO'S matjem2 model dan merk. 

Harga bersaingan — Persediaan lengkap 

| Toko |EXCELSIOR" N. V. 
— Purwodinatan 36 — Tilpon 1997 — S E MA RAN G 

untuk Chevrolet, Dodge 
Jeep dan Ford 

6X7 M. dan meteran 

MOPAR 

tukar/tambah. 

  

  
sedjarah pohon jang dianggap adjaib: 

pada tahun 1949 seorang jang be- pa djumlah anak nakal ini belum 

telah meninggal dengan mendadak jang pertama di Semarang disam 

    
- 

lini diwudjudkan berhubung de- 

tdak akan mengabarkan peristiwa pe 

    

  
Perahu2 untuk menangkap tje 

atas: dua perahu funai atau rehe jg. 
nelajan. Tampak para tukang pan 
dari laut. Bawah: kapal bermotor 
gunakan djuga untuk penangkapan 
sehari bisa ditangkap sampai 2000 
a 5000 kg. 

kalang dilautan Maluku. Gambar 
tjukup ditumpangi oleh 15 orang 

ting sedang mengangkat tjekalang 
sebesar 30 ton jang kini banjak di 

tjekalang. Dgn kapal2 demikian ini, 
ekor tjekalang seberat hampir 4000 

  

PRO JOVENTUTE BERDIRI 
DI SEMARANG. 

Dalam pertemuan jang dihadi- 
ri oleh beberapa instansi dan or- 
ganisasi setempat, tg. 26/9 di Se- 
marang telah terbentuk Badan | 
Pro Joventute jang bertugas men 
didik dan memberi peladjaran 
kepada anak2 nakal jang teruta- 
ma tersangkut dalam perkara? 
kriminil. Pro Joventute diketuai 
oleh Walikota Semarang dan Su- 
marman direktur kependjaraan 
Semarang adalah wakil ketuanja. 
Menurut keterangan pendirian 

ngan banjaknja anak nakal jang 
karena tersangkut perkara krimi- 
nil itu dan jang mestinja tidak 
dipendjarakan tetapi harus didi- 
dik sebagaimana mestinja. Bera- 

diketahui. Pendirian ini adalah 

ping Djakarta jang sudah ada di- 
ketuai  Sjamsjuridjal — Walikota 
Djakarta. 

KARENA PAKAIAN. 
Sedjumlah wartawan dari Sema- 

rang, Magelang, dan Jogja jang ke 
marin datang untuk mengundjungi 
pelantikan Bupati di Wonosobo te- 
lah ditolak pada hari Djum'at -dila- 
rang masuk ditempat itu karena ber 
pakaian ,,tidak dinas”. Mereka baru 
diperkenankan masuk ruangan sete 
lah upatjara selesai, tetapi ketjuali 
wartawan ,,De Locomotief” Sema- 
rang, semuanja menolak dan pergi 

dan selandjutnja saling berdjandji ti 

lantikan Bupati tersebut. Selain war 
tawan, kabarnja, djuga ada “ golo- 
ngan lain-jang- ditolak karena: tidak: 
berpakaian dinas itu. 5 

Patut dikabarkan, 'bahwa dalam 
surat undangan jang disampaikan jg 
distencil dan jang diterimakan pada 
jang bersangkutan diterangkan bah: 
wa pakaian untuk mengundjungi re- 
sepsi itu ditentukan: uniform bagi ke 
tenteraan/polisi, uniform putih bagi 

pegawai pamongpradja, ,,setelah” pu 
tih bagi para tamu prija dan bebas 
tamu puteri, sedang pakaian warta 
wan2 jang ditolak tersebut ada jang 
tjelana hidjau djas putih, tjelana dan 
kemedja putih dan ada pula jang 
wol kuning. Gubernur Budiono jang 
rupanja mengetahui adanja - ..insi- 
den” ini, selesai upatjara mengun- 
dang wartawan2 itu dipasanggrahan 
Wonosobo dan menjatakan penjesa 
lannja serta memberi tegoran pada 
panitya penjambut jang ,.galak” itu, 

DJUARA PUTERI PANTJA- 
LOMBA DJATENG. 

Pertandingan untuk merebut ke- 

djuaraan bagian Puteri dalam Pan- 
tja Lomba Djawa Tengah jang ber 
Jangsung pada hari Saptu disetas 
dion Semarang, hasilnja adalah sbb.: 
Dari Sekolah Landjutan Bag. Atas: 
djuara pertama: “ rombongan VIII 
dari SGA Negeri Semg. dengan ni- 
lai 8182,54: II. Rombongan IX da- 
ri SMA/C Semarang dengan nilai 
6532,83, TII. “Rombongan VII dari 
SMA/B. I Semarang dengan nilai 
6187,24. Dan djuara Allround Ath!le 
te jalah Harsini, nomer start 86, 
rombongan VIII SGA Negeri Se- 
marang dengan nilai 1150.60. 

Djuara puteri dari. Sekolah Lan- 
djutan Pertama: . Rombongan 1 da 
ri SGB II Negeri Salatiga dengan 
nilai 8992,19: II Rombongan IV 
dari SMP JI Negeri Semarang dz- 
ngan nilai 8674,29: III Rombongan 
HT SGB Negeri Pati 
8275.64. Dan djuara Allround 
Athlete dipegang oleh Darsini, no- 

  

| Berita Daerah 

SOLO 
    

  

TAMU2 DARI SUMATRA 
Selama 3 hari jalah Senen, Selasa 

dan Rebo jl. 2 orang tamu dari Su 
matra telah mengadakan penindjau- 
an dikota Surakarta, mengenai ber 
bagai usaha jg diselenggarakan oleh 
Pemerintah Kota Besar Surakarta. 

Diantara beberapa soal jg mena- 
rik perhatian mereka jalah: masa- 
lah kepamongpradjaan, urusan 
umum, perumahan rakjat, dan ad- 
ministrasi keuangan daerah. 

Selain itu mereka telah menin- 
djau pula  Rehabilitatie Centrum, 
perusahaan batik dan tenun. 

Rebo sorenja mereka telah melan 
djutkan perdjalanaonja ke Jogja, 
untuk maksud jg sama. 

ASSAINERING PURWOTOMO 
— NONONGAN 

Oleh Pemerintah Kota Besar Su- 
:Irakarta kini sedang diusahakan utk. 
mendapatkan beaja dari Pemerintah 
Pusat guna perbaikan -assainering 

bagi kampung Purwotomo sampai 
Nonongan, jalah assainering bagi 
kampung2 sepandjang Djl. Slamet 
Rijadi disebelah selatan djalan. 

Kabarnja, Kementerian telah rmae- 
njanggupi untuk ikut berusaha mem 
perlekas dikeluarkannja  beaja utk. 
itu dari Pemerintah Pusat. 
Adapun beaja jg diperlukan akan 

MAGELAN 
MENINDJAU USAHA B. R. N. 

Kemis pagi Panglima Divisi Dipo 
negoro Overste Moh. Bahrun seha- 
bis meresmikan ,,kenaikan pangkat” 
125 orang sersan major di Magelang 
dengan disertai overste Sarbini .Ko- 
mandan Resimen 13 telah mengada 
kan penindjauan keliling hasil usaha 
B.R.N, di Magelang din Wonosobo. 

Persediaan musim patje- 
klik. 

Menurut keterangan jg diperoleh 
wartawan kita di Magelang, - untuk 
mendjaga kemungkinan  timbulnja 
bahaja petjeklik di Djawa Tengah jg 
bisanja terdjadi antara bulan Septem 
ber sampai Maret, jakni telah dise- 
diakan uang sebesar Rp. 1.500.000.- 

Djaksa tentara masuk U. 
N. Gadjah Mada. 

Hernowo Kusno djaksa Tentara di 
Magelang, kini telah mendapat bea 
siswa dari pemerintah, untuk melan 
djutkan peladjaran ilmu Hukum pa 
ad U.N. Gadjah Mada di Jogja. 

Keputusan konggres S.H. 
O. seluruh Indonesia. : 

Kongres S.H.O. (Setia Hati Orga- 
nisasi) seluruh ndonesia jang ber- 
langsung selama 3 hari di Magelang 
baru2 ini, antara Jain telah mengam 

  

nitia ad-hock diketuai oleh Munan 
dar dari Surabaja, untuk mengada- 
kan penindjauan kembali anggaran 
Dasar dan Rumah Tangga S.H.O. jg 
telah dibuat pada tahun 1939 dise- 
suaikan “dengan keadaan sekarang. 

Susunan pengurus besar terdiri 
atas ketua Alip Purwowarso, wakil 
ketua Agus Miftah, penulis L. - Su- 
kirman dan penulis II Sumadi dan 
bendahari Abdul Kadir. Pembantu2: 
H. Maksum Jogja. Sarkam Kedu, Sa 
par Salatiga, Sukahir Sastrosumarto 
Semarang dan Muhadi Djakarta. Ke 

dengan nilai | dudukan pengurus besar S.H.O. tet 
tap di Jogja.   mer start 4 rombongan I SGB II 

Negeri Salatiga dengan nilai 
1085.07. 

Djuara2 dalam pertandingan Pan- 
tja Lomba ini akan dikirim ke Su- 
rabaja untuk .mewakili Djawa Te- 
ngah dalam mengikuti perlombaan 
Pantja Lomba seluruh ndonesia pa- 
da bulan Oktober nanti. 

SEORANG  PERDJOANGAN 
-. MANGKAT. 

Belum lama berselang telah di- 
kabarkan tentang terdjadinja ketje- 
lakaan sepeda-motor di Kalisari Se- 
marang jang menjebabkan pengen- 

dara sdr. Sjeh Assegaaf, tinggal di 
Petekan Semarang mendapat luka2 
sehingga perlu dirawat di Purusa- 
ra. Ternjata karena luka2nja tadi, 
maka pada hari Sabtu jbl., sdr. As- 
segaaf telah menutup mata. Ja me- 
ninggalkan 7 anak terhitung  se- 
orang anak jang masih berumur be 
berapa bulan. Dalam kalangan per- 
djoangan sdr. Assegaaf namanja 
tak asing. Sedikit riwajatnja dapat 
dituturkan, bahwa alm. sdr, Asse- 
gaaf didjaman kolonial — mendjadi 
pengurus P.A.I. sedjak th. 1934 dil 
Semarang. Dalam zaman revolusi 
ia ikut Angkatan Muda dan ketika 
berada. dipendalaman ia mendjabat 
pengurus Komite Warga di Solo. 
Di Semarang  mendjabat penasehat 
Panitya Warga dan angg. Panitya 
Tugu Muda. Mangkatnja sdr. As- 
segaaf itu sudah tentu terasa dian- 

tara kaum perdjoangan pada umum 
nja. Pada hari Minggu, tgl. 27 Sep- 

    
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang 30 September 1953. : 

Djam 06.10 Piano duet: Rawicz 

Landauer, 06.45 Ella Fitzgerald 07. 
15 Warna warni pagi: 07.45 Orkes 
Palm Court, 12.05 Ouick-step, 12. 

15 Anekawarna siang hari, 13.15 
Rajuan Frak Sinatra: 13.40 Tri Ira- 
ma: 14.00 Orkes Philharmonic Lon 
don: 17.05 Taman Kusuma asuhari 
Pak Djangkung: 17.45 Penghantar 
minum teh, 18.00 Rajuan Pendjata, 
18.15: Njanjian Abdulgani: 18.30 Ira 
ma Hawaii hid Irama A.D: 19.15 
Siaran Penerangan: 19.30 Setengah 
djam hid. O.K. Tjahja: 20.30 Pilihan 
Pendengar (Populer), 21.15 Klene- 
ngan Manasuka oleh Karawitan Stu 
dio, 22.20 Klenengan Manasuka (lan 
djutan), 23.30 Tutup. 

Surakarta 30 September 1953, 
Djam 06.03 Sam Saimun dll. 06. 

15 Ruangan gerak badan: 06.45 Lar 
ry Macary dan Will Clahe: 07.15 
Fdah Jasni dan Rubiah: 07.45 Instru 
mental gembira: 12.03 — 12.45 — 
13.45 Klenengan dari puros 17.05 
Bu Nies dengan anak2nja: 17.45 Al 
lan Jones dan Jean Salon: 18.15 Gi 
tar dan Arpa tunggal: 18.30 Irama 
Maluku... oleh Suara Maluku: 19.15 
Tinmbangan Buku 19.30 Setengah   tember djam 15.00 dilakukan upa- 

tjara penguburan  djenazahnja di: 
Bergotas ' 

Inna lillahi Wa'innaillaihi Ro'aji- 122.15 Wajang Orang (landjuan): 24. nan mengutarakan 
un. 

  

djam dengan R.O.S.. 20.30 Riang 
gembira dengan Suara Istana: 21.20 
Wajang Orang oleh. Keluarga Studio, 

00 Tutup. 2 r 

Ke Ah yan Lai sk 

Itaburan 1000 pulau dan dibawah 

ykepulauan Maluku Utara tjukup 

istimewa bentuknjas bertangkai pan | 

bil keputusan, membentuk sebuah pa 

'Imaka pekerdjaan ,,boi-boi” dan dju' 
se ln Jikan. Tapi dari hasil pendjualan itu, 

“Itidak semuanja untuk para nelajan. 

Ternate 

buktikan, apakah omongan sdr. 

Djam 04.00 pagi tepat kita naik 
kapal bermotor ,,Tifore” dibawah 
pimpinan djuragan (nachoda kapal) 
K. Sasela. Kapal ,,Tifore” ini me- 
mang sebuah kapal bermotor jang 
chusus dibuat untuk penangkapan 
ikan tjekalang. Digeladak terdapat 
sebuah ,.ruangan” tempat menjim- 
pan ,,ikan puri dan lelosi” (ikan2 ke 
tjil untuk umpan) jang harus disim 
pan hidup2. Ruangan tadi didinding 
nja diberi lobang2 ketjil, agar air la 
ut terus bisa mengalir kedalamnja 
Digeladak kapal kiri kanan terdapat 
sproeier2 air "untuk menjemprotkan: 
air laut bersamaan waktu dibuang- 
nja ikan2 umpan tadi. Ini dimaksud 
untuk makin menarik perhatian 
ikan2 tjekalang hingga suka muntjul 
dipermukaan laut. Selain djuragan 
K. Sasela jang mendjadi pemimpin 
rombongan penagkap ikan dalam 
kapal ,,Tifore” ini, crew tersebut ter 
diri atas 23 orang lainnja. Tak besar 
kapal ,,Tifore” ini, hanja 30 ton, mo 
delnja berasal dari kapal2 penang- 
kap ikan di Djepang. Memang me- 
sinnja pun berasal dari Juar negeri, 
menurut sdr. Suitela, kapal2 bermo- 
tor untuk menangkap tjekalang di 
terima dari luar negeri, dalam tahun 
1952, termasuk dalam rangka ban- 
tuan T.C.A. 

Teluk Ternate indah 
ai. 

Tenang laut “didepan pantai 
Ternate. Seakan-akan kita berla- 
jar disuatu danau raksasa. Kema 
na arah mata memandang, tam- 
pak unggukan pulau2 jang ber- 
gunung tinggi, mengukir kabut 
pagi. Didepan tampak pantai pu- 
lau Halmahera menghitam me- 
gah, disebelah selatan tampak pu 
lau Tidore dengan  gunungnja 
mendjulang runtjing. Sewaktu sa- 
ja memandang segalanja ini, ma- 
ka kembali saja teringat akan 
gambar2 reklame jang dibuat un 
tuk menarik. pelantjong2 guna 
mengundjungi keindahan kota 
Rio de Janeiro di Amerika Latin. 

Dilukiskan sebuah pelabuhan 
Rio de Janeiro jang tenang ber- 

djelas tertulis: . Rio is waiting for 
You. Setelah melihat. keindahan 
lautan disekitar Ternate, dengan 
tak ragu2 saja pun lalu berani 
memindjam istilah tadi: ,, Ternate 
is waiting for You”. Ja mengapa 
tidak? 

Tak kalah keindahan lautan 
Ternate memang pesiar melalui 

mempunjai daja2 penariknja jang 
tak usah kalah dengan apa jang 
perlu kita tjari diluar negeri. Al- 
thans kalau mengenai keindahan 
alam. Djam 6.30 sampailah kita 
di Gurapin, sebuah tempat dipan 
tai pulau Halmahera untuk mem : 
beli ikan umpan. Ikan2 ketjil un 
tuk umpan ini sudah ditangkap 
pada malam harinja, Jan disim- 
pan hidup2 ditepi pantai. Tjara 
pembeliannja diatur per ,,sibu-si- 
bu” (S kg), harga Rp. 20. Untuk 
penangkapan hari itu djuragan 
Sasela membeli kurang lebih 20 
sibu-sibu. Sesudah itu berangkat- 
lah kita, berangkat mentjari tem- 
pat tjekalang............ 

Lihat-lihatlah tjekaiang. 
Maka disiapkanlah pantjing2 utk 

menangkap tjekalang: pantjing2 ini 

“ 

djang kurang lebih 255 meter. Pada 

Ekor Ikan A 2 Ku. 

  

Laporan Perdjalanan X.: 

Sorga Nelajan" 
Penggemar 

Oleh : Wahjudi 

Reportase Memantjing Ikan Setjara Kilat—1 Djam Dapat 150 
— Suatu El Dorado Bagi Para | 

Mantjing 

DJARUM ARLODJI tangan saja menundjukkan djam 03.30 pagi waktu saja didjemput oleh 
sdr. Suitela dan D. Rotty, kepala dan wakil kepala : : 
dalam pelajaran penangkapan ikan tjekalang. Sebenarnja saja enggan meninggalkan tempat tidur 
di Pesanggrahan, tapi apa boleh buat, kemaren barinja saja sendiri jang minta diadjak. Keinginan 
saja untuk ikut penangkapan ikan tjekalang ini tergugah, waktu sdr, D. Rotty mengatakan, bah- 
wa memantjing ijekalang sungguh ,,opwindend”. Opwindend karena kalau pintar dan beruntung, 

dalam tempo 1 djam sadja akan bisa menangkap 150 ekor ikan pesar2, Ini jang menarik perha- 
tian saja, dan menjebabkan saja tak segan menempuh kabut dan dingin 1 

Djawatan Perikanan Laut Ternate, untuk ikut 

pagi haris saja ingia mem- 
D. Rotty itu bukan ,,visserslatij »” belaka. 

ragan kapal teramat pentingnja, 
atas ketjakapan kedua orang inilah 
tergantung besar ketjilnja hasil pe- 
nangkapan. Djuragan harus pintar 
mengemudikan kapalnja supaja tak 
menakut-takuti ikan, sedang ..boi- 
boi” harus pandai melemparkan um 
pannja begitu rupa, hingga semua 
ikan tjekalang lalu tertarik dan mun 
tjul dipermukaan laut. 

Memantjing setjara kilat. 
Setelah berlajar beberapa djam Ia 

manja, seorang pandjerwala berte- 
riak: ,,Timur laut......... lihat, lihat 
lah tjekalang”. Djuragan memban- 

ting kemudi kaki menekan handle. 

»Full Speed”! Madju sekuat tena- 
g Larilah ,,Tifore” menu 
dju ketempat jang ditudju. Memang 
diudara tampak beberapa ekor bu- 
rung tjekalang melajang-lajang mengi 
tari sesuatu tempat, dan sekali-kali 
seekor burung meluntjur kebawah. 

ri dihaluan dan buritan kapal: sdr 
Dano Idris berdiri dilambung te- 
ngah, sproei2 air sudah dibuka dan 
berbareng dengan  dibuangnja um- 
pan, air disemprotkan. Permukaan 
air laut jang tadinja tenang2 menga 
tja, seketika itu djuga bergolak, men 

djolak-djolak, tanda ikan2 tjekalang 
jang lapar itu mulai menjerbu ikan2 
umpan jang dibuangi disekitar kapal. 
Tetapi berbareng dengan dibuangnja 
ikan2 umpan ini, para pengail melem 
parkan djuga pantjing?nja. Beberapa 
detik saja tjuma ternganga sadja, ka 
gum dan terkedjut akan apa jang 
saja lihat. ni namanja sudah bukan 
memantjing lagi, tetapi lebih tepat 
disebut - ,,mengambili” ikan, atau 

menggantoli sadja. Sebab begitu pan 
tjing di lempar kelaut, pada saat itu 
pula bulu ajam umpannja disergap 
tjekalang dan dengan suatu gerakan 
(arm-zwaai), si tjekalang sudah me 

lajang diudara dan dengan otomatis 
djatuh dalam ruangan tempat penjim 
panan ikan ditengah kapal atau dja 

tuh di geladak. Pernah ketjepatan me 
ngail ini saja ukur dengan arlodji 
saja, hasilnja: 1 menit bisa dapat- 2 
ekor. Ikan besar2, berat 3 kg diang 

gap biasa. Dengan ragu2 saja pun 
mulai melemparkan pantjing saja ke 
tengah golakan air jang mentjiprat- 
tjiprat. Pada saat itu djuga saja ham 
pir djatuh tertelungkup, sebab pan 
tjing saja diseret oleh ikan tjekalang 
besar. Untung ikan ini bisa saja kua 
sai, tapi agak sulit djuga. Memang 
tehnik memantjing saja jang keliru. 
Sebetulnja pada saat saja melempar 
pantjing itu saja harus sudah bersiap 
untuk mengangkatnja kembali dari 
air dengan suatu gerakan tangan jg 
kuat. Djadi tidak dibolehkan sampai 
si ikan membawa larium pan bulu 
ajamnja.. Sesudah beberapa kali 
mengalami kesulitan: dan kegagalan, 
antaranja sekali pantjing dgn tang- 

kainja djatuh kelaut, sekali putus ta 
linja dan sekali saja tergelintjir di- 
geladak jang litjin kena lendir2 ikan, 
maka achir?nja saja pun agak me- 
nguasai tehnik memantjing jang isti 
mewa ini. Total djendral dalam tem 
po 2 djam saja berhasil menangkap 
24 ekor ikan a kurang lebih 2 atau 
3 kg. Sungguh suatu prestasi jang 
boleh saja banggakan: barangkali 
tak ada seorang ahli memantjing di 
Pier Semarang jang pernah menda 
pat hasil seperti saja itu. 

Tapi dibanding ' dengan pengail2 
lainnja, saja memegang record...ha 
sil jang paling sedikit. Ada diantara 
mereka jang dapat mengail 150 ekor 
satu djamnja. Setelah kita sibuk me   »haak-nja” (djarum pantjing) tak di 

beri umpan, tetapi diberi bulu ajam'' 
dan dibagian mukanja dibuatkan | 
sikan palsu” dari timah. ,,Haak” mo 
del baru ini meniru pantjing buatan ' 
Djepang. Semua orang diberi: pan- | 
tjing demikian ini, saja pun mau | 
mengadu untung. Mulailah djuragan 
Sasela menjusur pantai pulau Hal- 
mahera. — Semua Orang ' me- 
mandang ke-udara, melihat-lihat ada 
nja ,,burung tjekalang”, Sebab, ada 
nja burung-tjekalang (burung2 laut 
berwarna putih) ini merupakan su 
tanda, bhw dibawahnja pasti terda- 
pat suatu kelompok ikan (school tje- 
kalang. Sdr. Dano dris, tukang lem- 
par umpan jang disebut  ,,boi-boi” 
pun, sudah siap. Djika kita sudah me 
nemui suatu tempat ikan tjekalang, 

    

Jogjakarta 30 September 1953. 
Djam 06.10 Soran pagi oleh La- 

ngen Budaja, 06.30 Varia Nusantara 
06.40 Genderan pagi, 07.15. Gende- 
ran pagi (landjutan) 12.05 Beberapa 
tarian ballet: 12.30 Hiburan pengan 
tar bekerdja: 13.15 Orkes: Morton | 

  
Lagu2 Krontjong diwaktu siang oleh 

Putera: 17.40 Warna-warni Pandu 
Penuntun, 18.05 10 menit dengan Ba 
njamino Giglis 18.15 Pendidikan aga 
ma untuk anak2:1 8.20 Peladjaran 
lagu2 Djawa: 19.15 Sasando Timor: 
19.40 Piano Recital Jos Bodmer: 
20.15 The Luton Girls, 20.30 Seni 
Suara Djawa: 21.30. Lagu2 terkenal 
hidangan Irama Krontjong studio 22. 
15 Gema malam oleh Suara Putra 
22.45 Musik Salon untuk penutup 
atjara, 23.00 Tutup. 

  

— Achir2 ini di Kebumen telah da- 
pat dibentuk sebuah perserikatan Bu 
ruh Kementerian P.P, dan K. jang 
singkatan namanja S.B.K.PP.K, Pe- 
ngurusnja: Ketua: Sdr, Sijar Widjojo 
sastro, Penulis sdr Parto Djojomihar 
djo, Bendahara Sdr. Supardi, dan be 
berapa orang pembantu. 
— Dalam tanggal 21/22:9-1953, di: 
pendopo. Kabupaten Pekalongan te- 
lah diadakan peringatan sewindu P.   M.I. tjabang Pekalongan. 
Dalam pertemuan tsb sdr, pimpi- 

sekedar riwajat 

ngail kurang lebih 1”4 djam lama- 
nja, mendadak hilanglah semua ikan 
tjekalang dari tempat tadi. Hilang 
lari, karena ada ikan hiu jang men 
dekati. Rupanja ikan hiu tadi terta 
rik perhatiannja akan kelompok 
ikan2 tjekalang jang kita pantjing 
tersebut. Demikianlah maka kita Ja 
lu mentjari tempat lain, mentjari Ia 
gi tanda2 ,,burung tjekalang”. Ma- 
sih sekali kita menemui kelompokan 
ikan tjekalang, tapi ini kali tak be 
gitu besar seperti jang pertama. 
Djam 14.30 siang hari kita mulai 
bertolak kembali, menudju ke Terna 
te. Djuragan Sasela boleh puas dgn 
hasilnja, kita telah menangkap ku 
rang lebih 2000 ekor tjekalang. Har 
ga tjekalang diwaktu itu di Ternate 
ada diantara Rp. 5 sampai Rp. 10 
per ekor, tergantung besar ketjilnja 

2040 dari hasil semuanja masuk da 
lam kas Koperasi Pendjual Ikan d' 
Ternate. Dari sisanja: 4245 buat pa 
ra nelajan, 596 untuk: biaja admini 
strasi dan jang 5396 untuk Jajasan 
Perikanan Laut Ternate sebagai se- 
wa kapal, termasuk harga minjak 

Gould, 13.15 Permainan arpa: 14.00j dllnja lagi. Hasil2 tiap ada “penang 
kapan ini tidak terus dibagi begitu 

perasi, dan dibagi tiap bulan sekali. 
Dengan begitu, tiap nelajan sebu- 
lannja bisa menerima uang paling se 
dikit Rp. 250.—, Tapi tiap2 ada pe 
nangkapan, semua nelajan masih me 
nerima premie lagi tergantung ba- 
njak sedikitnja penangkapan: rata2 
seorang sehari Rp. 8.—, Premie ini 
sebenarnja berupa ikan, tiap 100 
ekor premienja seekor. Tapi biasa- 
nja semua premie dikumpul lalu di 
djual bersama-sama, hasilnja dibagi 
rata. Di Ternate tjekalang ada jang 
didjual baru, ada djuga jang di ga 
rang (disebut ,,fufu”): ini bisa tahan 
sampai 4 hari. Tapi ada djuga jang 
diasin jang bisa tahan sampai 6 bu- 
lan lamanja, 

Selain penangkapan dengan ' ka- 
pal bermotor, banjak nelajan jang 
djuga mengail ikan dengan memper 
gunakan perahu majang jang disebut 

perahu funai” atau perahu ,,ror&- 
he”, Tiap perahunja memuat 10 sam 
pai 15 orang. 

Asal mula tjekatan, suka 
bulu ajam. 

Ah, apa lagi jang lebih sedap dari   dan azas tudjuannja P.M.I, 

  

pada makan ikan tangkapannja sen 

diri? Demikianlah hari itu, sambil 
berlajar menudju ke pelabuhan Ter 
nate, kita semuanja  bersila digela- 
dak menghadapi djamuan makan si 
ang. Sederhana sadja  hidangannja: 
nasi putih, sambal tjolo2 jang ma- 
sam dan ikan tjekalang bakar. Tapi 
kiranja selama hidup belum pernah 
saja makan begitu nikmat seperti ha 
ri itu. Melebihi dari menu klas I di 
kapal ,,Kalabahi” jang djuga lezat2 
jang sudah saja 'ikuti selama 19 ha 
ri mendjeladjah laut kepulauan Ma- 
luku Utara ini. Habis makan, se- 
orang mulai bertjerita, mengisahkan 
asal mula para nelajan memakai bu 
lu ajam untuk mengail ikan tjeka-   

Sampai ditempat jang ditudju, se ' 
mua tukang pantjing menjiapkan di. 

“lang ,,Sjahdan didjaman purbakala,” 
demikian tjerita tadi, radja ikan tje 
kalang dan radja ajam hutan meng 
adakan perdjandjian persahabatan 
untuk saling menolong diri mereka 
masing2. Seperti diketahui, ikan tje 
kalang suka muntjul “ dipermukaan 
laut, ditempat-tempat dangkal untuk 
mentjari mangsanja, sedang -ajam2 
hutan sebaliknja malah sering djuga 
datang dipantai tepi air untuk men 
tjari ikan2 ketjil jang terdampar di 
sana. 

Agar tjekalang djangan samrai 
terdampar kasatan dipantai kalau 
air. surut, radja djago berdjandji, 
akan ber-keluruk bila saatnja air 
surut-akan tiba. Ini visa dilihatnja 
darj keadaan matahari. Sedang tie- 
kalang berdjandji, akan berdjolak- 
djolak bila air akan pasang, hingga 
ajam2 jang mentjari mangsa ditepi 
air bisa lekas2 menjelarnatkan diri. 
Sjahkan pada suatu hari, awan ge- 
lap menutupi matahari, hingga si 
ajam djago tak bisa mengetahui, ma! 
sa akan surutnja air. Lupalah ia ber 
keluruk waktu air surut dan dgn de 
mikian tjekalang2 “jang tak men- 

  

  

  

— SI GRUNDEL — 

(kepada sesama korban” RRI) 
ai KENA ha sungguh tobat mirza 
am-PUN karena selalu  brebe. 
gan berita ulangan hasil-hasil     PON 
  

(Bikin Repot 
Sampai Djadi Pembitja- 
raan Tingkat Tinggi Di 

Kem D. N. 

SAMPAH kota Bogor rupa- 
nja mempunjai ' ,,nasib buruk”, 
karena sesudah diangkut keluar 
|dan ditimbun dipinggir kota, di- 
|sini tidak disukai dan menimbul- 
kan protes, kemudian kerzbali di- 
tengah2 kota, dan menimbulkan 
|protes lebih hebat lagi, sehingga 
bukan sadja' menjebabkan ,,sakit 
|kepala” bagi pihak Kotapradja, 
bahkan perkaranja naik ke ,,high 
leve?”, jaitu ke Kementerian Da- 
lam Negeri. Duduknja perkara 
sebagai berikut: 

Tempat pembuangan sampah 
dikota itu sudah ber-takun2 ja- 
manja bertempat di Tjilendek, di 
pinggir kota, tetapi oleh karena 
tidak djauh dari tempat tersebut 
kemudian didirikan bangunan2 
asrama militer, tentulah hal ini 
tidak menjenangkan pihak mili- 
ter, jang minta supaja Kotapra- 
dja memindahkan sampah itu, 
sebab baunja tak tertahan, selain 
itu menimbulkan banjak njamuk 
dan lalat. 

Oleh karena untuk memindahkan 
tempat sampah itu tidak mudah dan 
mentjari tempatnja djuga susah, so- 
al ini oleh Kotapradja diserahkan 
keinstansi jg lebih tinggi, jaitu ke 
Propinsi ' dan: Kementerian Dalam   dengar aba2, banjak mati kasatan 

dipantai. Sedjak itu tjekalang2 ma-j 
rah dan berdjandji akan menjergap ' 
radja ajam beserta anak tjutjunja bi 
la sampai nampakkan diri dilaut itu | 
lah sebabnja, maka untuk menang-' 
kap ikan tjekalang oleh nelajan2 di ' 
pergunakan bulu ajam djaso, ajam'! 
musuh si .tjekalang”............ 

Demikian “kata sahibul hikajat. 
Benar tidaknja, wal ahu 'alam. Tapi 
jang berbukti memang, tak pernah 
Saja dapat memantjing semudah. itu. 
Matahari. sudah ' mulai tjondong 
kebarat kalau kita mendekati pantai 
Ternate. Ah, indah benas! Seorang 
nelajan muda jang berasal dari Am 
bon rupanja mulai tergugah sifat 
muziekaalnja, berdiri dihatuan muka 
mulaj ia melagu, merdu suaranja. 
Lagu menangkap tjekalang jang se- 
gera diikuti oleh para nelajan: | 

O, rorthe E, o rorehe E 
Biar angin kuat, apa boleh buat 
Toma tahan-tahan, lihatlah tjeka- 

lang 2 

Dimuka roreh& mus naik 
Djaga pegang hohat€, adik, kakak: 

dan wate-wate 
Hela ikat kuat, sampai ror&h& ti- 

dat muat... ' 
O, rorehe Eeeeg.......... 3 

Suara mengalun  djaun . dibawa 
ombak, diiring 'angin sepoi-poi: di 

barat matahari sudah  tjondong: 
langit. berawan. -ketjil terukir oleh 
kemegahan puntjak gunung Terna- 
t€. Ah indah! Ternate is waiting fer 
you. Sungguh, saudara tak “akan 
menjesal!!!!1! 1115 

Dunia Isl 

  

Negeri. Kemudian terdapat akal. Ke 

betulan Kebun Raya membutuhkan 
sampah2 guna didjadikan kompos 
(rabuk idjo) sebab Kebun Rayi su- 
dahbertahun-tahun "tidak dikomipos 
dan apabila dibiarkan begitu sadja 
akan rusaklah tanaman2 jg berhar- 
gagitu. Oleh Kotapradja kemudian 
sampah2 itu diangkut ke Kebun Ra 
ya dan di-tumpuk2 tidak djauh dari 

“djalan besar Kedunghalang. Nasib 
sampah: .ini menimbulkan banjak 
protes lagi karena tidak berbeda de 
ngan pihak militer, djuga penduduk 
kota tidak sangat gemar pada bau 
sampah dan gangguan njamuk dan 
lalat. Menurut kalangan DPD, Ke- 
menterian telah mendjandjikan utk. 
menjediakan "uang guna peminda- 

  

   
han tempat sampah ditempat jg ter 
tentu, Guna keperluan pemindahan, 
pembelian truk dan lain? menurut 
keterangan diperlukan biaja Rp 600. 
000.— (Antara). 

BEKAS KAMPIUN TINDJU 
KELAJAR PUTIH. 

Primo Carnera bekas kampiun 
tindju dunia kelas at kelahi- 
ran Italia malam ini telah ':ba di 
Italia dengan pesawat terbang 
dari Los Angelos. Kedatangan- 
nja dimaksud untuk membuat 
film dan dia akan 'memimpinnja 
sendiri. Film tersebut akan me- 
ngisahkan tentang dirinja sendiri, 
diduga tentang sedjarah dan ke- 
hidupannja “selama ia mendjadi 
petindju. Primo disertai oleh iste- 
ri dan dua orang anaknja. 

her 
DC 

am Akan 
Memihak Blok Barat 
Tapi Terutama Akan Tjenderung Ke 

SEKRETARIS-DJENDRAL 
rensi Muslimin Sedunia, Sabtu 
Seluruh Dunia Islam akan me 
perdjoangan melawan Komunis 
terpaksa harus memilih antara 
kaum Muslimin tjenderung un 
tara kedua kekuatan dunia ini, 

2 

  

Soal Backpay 
Pensiun 

...Dari Direksi Dana Pensiun 
(Indonesia didapat keterangan, 
| bahwa oleh pemerintah Indone- 
sia telah dipersiapkan peraturan 
pemerintah jang menentukan, 

  
O.K. Bunga Mawar: 17.00 Taman sadja, tetapi dikumpulkan oleh ko bahwa mulai tanggal 1 Dijanuari 

1954 penagihan angsuran2 pen- 
siun untuk waktu sebelum 1 

' Agustus 1945 (jang lazim disebut 
.backpay-pesioen) habis waktu- 
nja, 

Tindakan ini mengingat, kare- 
na pada tanggal 1 Djanuari 1954 

(telah lewat 5 tahun sedjak pada 
tanggal 1 Djanuari 1949 pembe- 
kuan pensiun2 diwaktu tahun pe 
perangan ditjabut kembali. 

Permohonan untuk dibajarkan- 
nja backpay-pensioen jang telah 
dimadjukan — selambat-lambatnja 
pada tanggal 31 Desember 1953 
pada instansi jang berwadjib (Da 
na Pensiun Indonesia di Bandung 
atau Kantor Pusat Perbendaha- 
raan jang bersangkutan) akan di 
selesaikan seperti biasa, 

  

APOTHEEK PETANG HARI.   Hari ini Apotheek Rathkamp Pe- 
kodjan 19 dan V. Gorkom Bodjong 
135 dibuka hingga djam 20.00, 

Arah Djalan Tengah 
Mu'tamar Alam Islami, Konpe- 
mengatakan di London bahwa 
mihak pada negara2 Barat dalam 
me, andaikata kaum Muslimin 
Timur dan Barat?, Akan tetapi, 
tuk menempuh. djalan t h 
kata Inamullah Kian, An 

“Inamullah mengatakan seterus- 
nja bahwa Konperensi Muslimin 
Sedunia akan mengadakan persi 
dangannja jang ke-3, pada achir 
tahun ini di Kairo, jang akan di 
ketuai oleh Hadji Amin al Hus 
seini, Muftibesar Darussalam. 

Tudjuan konperensi ini, kata 
Inamullah, ialah pembentukan 
Commonwealth Islam” sebagai kekuatan ketiga didunia dan seba 
gai tembok terhadap  Komunis- 
me. : 

Dikatakannja, bahwa orang2 
seperti Aneurin Bevan di. Inggris dan Jawaharlal Nehru di India 
suka membitjarakan tjita2 pem- 
bentukan kekuatan ketiga, 

» Kekuatan ke-3, ' dari 
Marokko sampai Indo- 
nesia.” 

Kata Inamullah, menurut ke 
pertjajaannja kinipun sudah ada 
kekuatan ketiga ini, ialah di ,,Du 
nia Islam” jang terbentang dari 
Marokko sampai ke Indonesia, 
» dimana tidak ada tempat bagi 
Komunisme” diantara rakjat jang 
berdjumlah 450.000.000 itu, 

Tetapi, katanja, negara2 Barat 
harus lebih mengerti akan tjita2 
bangsa2 tadi, ,,kalau tidak, kaum 
Komunis "akan menunggangi per 
sengketaan jg sekarang ada.” 

Inamullah Khan adalah Warga 
negara Pakistan, Diterangkan' se 
terusnja bahwa ia telah kirim me 
moranda kepada kem. luar negeri 
Perantjis, dalam mana ia merripe 
ringatkan supaja djangan ambil 
tindakan2 penindasan di Marok 

'ko dan Tunisia, (UP) 
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Kekeruhan Atjek 
jac . Daerah Istimewa—Gubernur 

» Perintang — Suatu Ekor Revo- 
sial Di Deli Dulu? £ 

: Wartawan Kita) 
jak mengetghui persoalan 

    

33 6 : | Atjeh, wartawan kita mendapat pel 
punnja, sehingga sedikit banjak dapat kita ketahui apa latar-be- 
jang mulai mentjetus pada permulaan minggu ketiga bulan 
n peristiwa2 jang terdjadipada hari2 sebelum mentjetusnja 

“pada mulanja terhitung daerah jang relatif aman, sekarang su- 
Asap mesiu, .peluru memdesing, darah sudah mengalir dan pengung 

2 sangat mentjemaskan kalau tidak lekas2 diselesaikan. — Pi   PON Hi Berachis jang mengatakan bahwa dengan (Relakah kita berdjihat? Didjawab: otonoom akan mudah melakukan | Rela! : 

  

   

  

   
   

  

   

  

     

  

€ |pembangunan, dapat djuga. dike | Begitulah kalau kita mau melihat | 5 
dahkan, tahui bahwa umumnja mereka itu | anasir2 jg fanatik. Tetapi masih ada Basa UAN PAR GA we i aScar ( j . : 2 3 . jang sar menganggap paling berdjasa, se |lagi anasir2 jg lain. #Gambar Dati Ingin Pantjalomba seluruh Dijawa Tengah dj “Stadion PON IV Di M akassar—K eola h-ra gaan Di Indonesia Makin ini sekat Ihingga tuntutan sedemikian itu| Ketika revolusi menijetus, jakni| Semarang hari Sabtu dan Minggu kemaren. Tampak sebelah kiri: Nn. 

Trimini melempar tjakram sadjauh 16.54 meter. Gambar kanan finish 
dari lari 80 meter puteri. Dari kiri kekanan: Sriwati 12,9  Supadim 
(12,9) dan St. Malasah (12 detik) Pantjalomba ini chusus untuk  pela- 

Tn  Oe N i —— 5 OI Yaa £ EA 2 9 E AN . . . : - Agu . dianggap sewadjarnja. — Ipada tahun 1945, banjak kaum fe- Madju Pertandingan Dititik Beratkan Kepada Sportiviteit : | : ' AN te aer | 'Gati 3 aa bh Si odaal jg mendjadi korban revolusi. 
Harta-bendanja hilang lenjap. Pada LIMA PUTJUK MERIAM pada hari Minggu telah memuntah 

  

Ben . .p hhir2 ini tu ! bercel diar2 Sekolah Landjutan dan Sekolah Landjutan Atas untuk menetap | stadion Medan. D : 2 5 $ ntatikan suara gemuruhnja melintasi i bal an dengan) pp Peda Lena Bu 1 an An Pa berge - along jang akan dikirim ke Pantjalomba seluruh Indonesia jang song tlah san Kabag ina Aa bi Ma Ta Pen anna ruakan Henbara Pekan Olahraga Nasional Tea " ea. NT ut & A3 , £ ren nya, : Nan pa Pa aa ni 1! 1 2 £ 8 2 Pe 2 . kete “beberapa |” menghebat lagi timbulnja tuntu Bahkan ketika wakil Presiden da | diadakan di Surabaja dalam bulan..Oktober Aa era Merdeka”. | Indonesia. Delapan orang pandu sebagai pengawal Pena ahn” Belah berasal dari 13 daerah di : oC 4 ja bebe tapa yan minta “otonomi. Penghapusan lam perdjalanannja ke Atjeh tiba di pa, 2 Yi ' oto: Suara Merdeka”. IPON itu k epodium, disekeliling many sel dngn Ming ui baya an : , mengantarkan bendera pusaka i ya 2 aa 2 status propinsi jg dulu. keputusan- Beuren, “diketemukan  sedjumlah |: me Dengan disaksikan oleh 50.000 hadirin, ketua Komite Aa Indo tan tersusun setjara ledam kuda. | An agu Bartama bei a 7 djustru pada waktu kabinet Nat | pamflet jg maksudnja minta agar no IX, menjerahkan bendera kepada walikota Medan dikora au Ih Ha ia Hamengku Hawa Sr Te ang. 1 sir, sekarang  dihubung-hubungkan | orang2 ig ketika revolusi merusak | lama 4 tahun, jakni sampai 1957. , pendera PON akan disimpan se- 
bekas Gubernur Militer 

« dise- esar (dan belakangan 
golongan ,,D.1.” sebagai 

»D4.” territorium I) telah 
erikan keterangan kepada pers, 

bahwa mendjaga keamanan Atjeh 
ladalah kewadjiban jang harus dipi 
kul bersama antara angkatan perang 
polisi, rakjat dan pemimpin2-nja. 

«Saja sama sekali tidak menghen- 
daki timbulnja kekatjauan di “Atjeh”, 

! ikian- Tgk M. Daud Beureueh, 
Selain itu, lain2 para terkemuka 

dari kalangan Ulama jang besar pe: 
ngaruhnja seperti Amir Husin al Mu 
djahid dan Husin Jusuf pun membc 
rikan keterangan jang serupa. Kete- 
rangan2 demikian itulah jang menje 
babkan diluar dugaan orang jang ti 
dak mengetahui d nja soal 

Atjeh, daerah jg pada belakangan 
ini dibanggakan paling aman dan 
sedjak proklamasi 17 Agustus 1945 
daerahnja belum pernah di-indjak 
oleh kaki Belanda, ternjata selama 
ini merupakan api dalam sekam. 

Barang siapa datang mengundju- 
ngi daerah Atjeh pada tahun 1951, 
segera dapat merasakan bahwa di 

sana terdapat aliran2 jg saling bere- 
but pengaruh. Kalangan jg fanatik 
kepada agama Islam, mengikuti ke- 
hendak pemimpin2nja.  Sedemikian 
fanatiknja mereka terhadap agama 
dan pemimpinnja, sehingga fihak jg 
lain tidak berani menjatakan penda 
patnja dengan terang-terangan : 

- Aliran fanatik itu menghendaki 
agar. Atjeh tidak mendjadi daerah 
ig administratief dibawah kekuasaan 
Gubernur jg berkedudukan di Me- 

dengan orang jg mendjabat Guber- 
nur Sumatera Utara (Abdulhakim) 
dari Masjumi. Di Atjeh tersiar beri 
ta, bahwa jg paling menentang. ter- 
|hadap pemberian ' otonomi kepada 
Atjeh adalah “Gubernur Abdulha- 
kim, bukannja dari pemerintah pu- 
sat. , : 

|. Lebih meruntjing lagi adalah pa- 
da waktu Wakil Presiden Moh. Hat 
ta pada- permulaan Agustus 1953 
berkundjung ke Atjeh, banjak orang 
menanjakan — tentang otonomi buat 
|Atjeh. Malah ditanjakan: ,,Apakah 
koordinatorschap untuk Atjeh di ha 
puskan?” Dalam-hal ini wakil Presi 
den. mendjawab bahwa tentang te- 
rus diadakan atau dihapuskannja 
koordinatorschap itu - terserah kepa- 
da rakjatnja. 

Djawaban demikian itu dianggap- 
nja membenarkan perhitungan 1ne- 
reka bahwa jg paling menentang 
otonoom buat Atjeh adalah Guber- 
nur Abdulhakim jg dipengaruhi dju 
ga oleh kaum  feodaal. Demikian 
surat2 kiriman dari sementara ula- 
ma di Atjeh dalam harian ,,Tegas” 
di Kotaradja dalam bulan2 Agustus 
dan September j.l. 

Ulama Islam sangat 
tadjam. 

Kalau makin runtjingnja keadaan 
di Atjeh itu sebenarnja bertepatan 
waktunja dengan tersiarnja prokla- 
masi Kahar Muzakar di Sulawesi jg 
sebagian copynja tersiar djuga di 
Atjeh, tidaklah berlebih-lebihan. 

Untuk menentukan bahwa jang 
memberontak adalah ,,D.I.” masib 
belum bisa ditentukan setjara posi- 

“djuga fain2 alasan, “antaranja jg 

dan. Pada mulanja mereka meng-| tip. Tetapi adalah satu kemungkinan, 
hendaki propinsi tersendiri bagi djika anasir2 ,,D.I”” mempergunakan 
Atieh. kesempatan, jakni  ,,menunggangi” 

golongan jang sedang merasa ketje- 
wa karena tuntutannja tidak tertja- 

par. i LS 
Ulama? Islam sudah sangat: ta- 

djam dalam melemparkan kritik2 
terhadap pemerintah. Lebih- tadjamif- 
daripada ketjaman Kyai Isa Anshary. V 
Antara lain dapat dikutip pedato pe 
muka Islam Muhibudin bin H. M. 
Wali pada peringatan 25 tahun ber 
Girinja ,,!PERTI”, antara lain menga 
takan bahwa untuk mendjadi kepala: 
pemerintahan, menteri dan wakil2 

UI Kiabet K . diparlemen, harus orang Islam jang| 

Keaa, Tenan, Sakerolai oleh sedjati, jakni orang jang melakukan. 
Ba shalat, zakat, puasa dan hadji (ka- 

pangkat residen. lau kuasa) : |Yuntutan jang sangat hebat itu 2 : 
tambaknia kemudian mendjadi 
padam. Tetapi belakangan ini tim 
bul lagi, jakni djika tidak mung 
kin Atieh mendapat status pro- 
pinsi,,dikehendaki mendjadi ,.dae 
rah istimewa” seperti statusnja 
bkan dengan otonoom pe- 
nuh. . 

Tuntutan? jang sedemikian itu, 
selain dengan pelbagai alasan 

4 Tn : IM AL MN Wa #3 N : Chasiat Minum Teh.... 
Bisa Redakan Pemberontakan Dalam 

. Kamp Tawanan Di Korea 
Suatu Penjelesaian Pertikaian Jang Uniek 
RIBUAN TAWANAN perang Tionghoa -jang anti-komunis 

La daripada  tuntutannja 
psyehologis. tidak mung 

kin Atjeh didjadikan satu propin 
si dengan Sumatra Timur dan 
Tapanuli. Selain itu dikemukakan 

mengenai adat-istiadat, 
sosiologie dan lain2. 

jika pada mulanja Atjeh 
mempunjai status propinsi, kemu 
dian didjadikan ,.daerah” (pero- 
bahannja pada waktu kabinet 

tradisi, 

Dikatakan bahwa negara akan 
hantjur kalau dipimpin oleh orang: 
munafik (musang berbulu ajam). 

Selandjutnja dia menganggap bah 
wa di Atjeh telah terdapat anasir2 
jg. hendak melebur Sji'ar Islam, an 
taranja dengan djalan menempatkar: 
guru2 di Atjeh jg terdiri dari orang2 
jang tidak bersembahjang. Dalam ra: 
pat itu bahkan pembitjara bertanja::   
  

    
   

  

   

  

pada hari Djum'at menimbulkan keributan diperkampungan India 
dan bentrok dengan pasukan2 penc - India, demikian di 
umumkan pada hari tu. Para n itu berhasil menang 

  eributan ini dapat disele 
“major S.P. Thorat, koman 

sebab keributan itu ia 
ghoa kepada pihak RRT. 

Para tawanan perang tsianji Fidangelbrak pagar2 kawat duri dan 
lalu berdemonstrasi sebagai pro- ' menjerang pasukan? India itu. 
tes dan. mengadjukan -ultimatum, | Tetapi dalam waktu . jang kritik 

dan pasukan2 India, Jang mendja 
lah diserahkannja seorang tawanan 

   

dipimpin Dj 

   
bahwa djika rekannja, seorang | ini major djenderal S.P. Thorat her 

sersan, “dikembalikan dikala | hasil menguasai keadaan dengan tja    
ngan mereka, mereka mungkin 
akan menjerang pasukan2 India | tu. Sepandjang pagi hari Djum- . | 

   
      

    

      

     
    

     
   

    

  

   

monstrasi dan menghud 
djaga2 India dengan 
beberapa dianta 
luka2 ringan. Sel. 
ka berhasil pula 
orang major ndia. 

| 

  

Setelah menerima laporan menge- 
nai peristiwa tsb djenderal sa ag 
S.P. Thorat, komandan - pasu 
India di Korea, menjata 
menjelesaikan sendiri. keribut: 
Walaupun ditjegah oleh perwira? 

  

  

  

bawahanja, : major 
ngan dua Ne Apaan das im 
fanteri JAT, jg termashur, 1 
suki kamp, tempat tawanan: 
hoa jg sedang. marah itu dit 
Mera aa menjerang 

India ini dengan tiang2 “ ke 
dang toefara India rs 
sendjatakan  pentung.. . Tha 
kur Singh, jg melihat major 
— jg terlebih dulu “telah ditang 
para tawanan itu — dibawa 
buah kemah, lari kep: 
membebaskan major ts 
ngan mudah dia djuga an 

oleh para tawanan Tiongho 

  

    

Sementara itu para pendjaga TI 
dia diluar kamp. tsbj mempersiapkan 
sendjata apinja, Persiapan ini di e ai dit 
hat oleh tawanan Tionghoa dan 
rea Utara, jg ditahan dikamp2. sek 

tarnja. Mereka ini segera memper- 

siapkan diri pula dan" untuk setu: 

  

   
   
   
    

     

   
   

   
    

   

  

   

    

      

    

  

    
   
   

  

     
      

    

ra jang unik, jang merupakan tin- 
dakan psychologisch jang tepat. Ke 
pada orang2 Tionghoa jang ada ter 
dekat dengannja, . major. djenderal 

ai berd Litu- bertanja : ,,Orang Tionghoa ma 
ai Ham. apa engkau ini? Manakah si- 
SA kap ramah tamah engkau jang ter- 

kenal itu? Engkau tidak menghidang 
dapat | an kepada orang2-ku teh ataupun 
Tete Sokok”: $ $ 

“Mendengar pertanjaan2 ini para 

awanan Tionghoa itu tertegun dan 
saat inilah merupakan  djuga titik 

k keadaan. Kemurkaan mereka 
enjap dan sendjata2 mereka. dilem 
rkan ketanah. Thorat dan orang2 
ebawahannja itu segera didjamu de 

n teh-dan rokok. 

    

  

tetapi dilakukan dalam sua 

jang ramah tamah, kedua 
ota pasukan India jg ditang 
tadi dilepaskan. Kemudian 

diputuskan bahwa. para tawanan 
serang itu akan menulis surat 

F an 
a Lab k 

permintaan kepada komisi netral 
untuk utusan: repatriasi — supaja 

'mereka, jang pada hari 
'at itu diserahkan kepada 

Ipihak RRT atas. permintaannja 
endiri, dikembalikan kepada me 

«lreka. Satu setengah djam setelah 
keributan terdjadi, djendral ma- 

sr Thorat dan orang2-nja  me- 
inggalkan kamp tersebut de 

ngan dikawal oleh pasukan kehor- 
matan jang terdiri dari para ta 
iwanan Tionghoa, jang kagum 

| keberanian djenderal India 

litu. Pada hari Sabtu suasana di 
itu adalah tenang, demiki 

an diumumkan djurubitjara pasu 
rus Jamanja tampaknja mereka akankan2 pendjaga India. (Korea) 

  

Setelah diadakan konferensi jg |. 

harta-benda dituntut dan harta ben- 
danja dikembalikan kepada pemilik- 
nja. Selain itu, seorang wanita ber- 
nama Hafsah (umur 22 tahun) te- 
lah mendekati wakil Presiden dgn. 
menangis-nangis minta agar harta- 
nja dikembalikan  kepadanja. Rupa- 

satu sebab. Bahkan  dikuatirkan 
akan terulangnja revolusi sosial lagi. 

Gerombolan Radja Ubit. 
Selain itu, pada minggu perta 

ma bulan Agustus '53 jang lalu 
gerombolan Tgk. Radia Ubit jg 
bersarang digunung2 Blang Tripa 
daerah Meulaboh telah dapat di 
tawan. Diantara mereka terdapat 
M. Dijah dan Meusee. Penangka 
pannja berdjalan sangat litjin, 
karena fihak gerombolan me- 
mang mentjari djalan perundi- 
ngan. Tuntutannja adalah agar 
mereka terus boleh dipegunungan 
Blang Tripa dan minta  supaja 
pemerintah memberi makan kepa 
da mereka setjukupnja setiap ta- 
hun. Serta minta agar Radja Ubit 
diberi gadji Rp 500 tigp bulan- 
nja. 

Sudah tentu, tuntutan demikian 
tidak dapat dikabulkan, dan achir 
nja 8 orang itu dapat ditawan. 

3 aliran jang salrng ber 
musuhan. : 

Latar-belakang jang pasti me 
ngenai kegaduhan di Atjeh me- 
mang masih samar. Akan tetapi, 
melihat tempat2-nja dimana me 
reka melakukan penjerangan, jak 
ni di Langsa, Meulaboh dan Lho 
Seumawe, sudah dapat ditjari pe 
rumusannja. 

Langsa, adalah tempat ,,mar- 
kas besar” dari P.U.S.A. (Persatu 
an Ulama Seluruh Atjeh) diba- 
wah pimpinan Tgk. Daud Beu- 
reuh. 
. Di Meulaboh tempat aliran jg 

oleh Tuanku Radja 

Di Lho Seumawe markas besar 
PUSA djuga, tetapi dibawah pim 
pinan lain orang lagi. 

Ketiga-tiganja mempunjai pe- 
ngikut jang kuat. Tetapi satu 
sama lain selalu berselisih penda 
pat. Sekalipun ketiga2-nja meng 
hendaki adanja satu Negara jang 
berdasar Islam. 

Mengetahui duduknja penga 
ruh2 jang ada disana, namun 

Ipemberontak2 itu belum dapat 
djika dikwalifisir sebagai ,,D.1.” 
ata sik: 

. Pemimpin? jang hakekatnja sa 
ling berselisihan itu pada bela 
kangan ini atjapkali sering sedja 
lan dalam ketjamannja. Misalnja 
mengenai pendapat mereka, bah 
wa Atjeh di-anak-tirikan oleh pe 
merintah pusat, terutama dalam 
lapangan pembangunan. . Tuntu 
'tan ,,Atjeh sebagai daerah istime 
wa” oleh mereka dianggap tidak 
diatjuhkan oleh pemerintah pu 
sat. : 

Djuga nasib para bekas pedju 
ang atjapkali didjadikan sendjata 
oleh mereka untuk mengeritik 
'pemerintah pusat. 

“Kesimpulan. 
Dengan demikian dapat disim 

pulkan, bahwa latar belakang 
daripada pemberontakan itu ber- 
kisar pada soal2: 

1) Merasa di-anak-tirikan oleh 
pusat: 

2) Anasir2 pembalasan dendam 
dari peristiwa ketika mentjetus- 
nja revolusi, 

3) Ketjewa karena merasa 
tidak — diatjuhkan — tuntutannja 
»Atjeh. sebagai daerah istimewa”, 

Sudah barang tentu, peristiwa 
demikian disusul dengan anasir2 
D.I., sehingga mempertjepat pe- 
tjahnja pertempuran. 

Atjeh jang mempunjai tanah jang 
Juas dan menghatsilkan padi jang 
tjukup banjak, pula pernah dikata- 
kan oleh wakil Presiden bahwa Atjeh 
sebagai daerah modal, rupa-rupanja 
mendorong kepada orang2 disana un 
tuk memperoleh pemerintahan oto- 
noom. Akan tetapi, memberikan oto 
nomi pada waktu ini masih harus 
dipikirkan tenaga-tenaganja. Tidak 
tjukup dengan modal jang ada. Pa- 
dahal, sudah 'atjapkali terdjadi ada- 
nja mutasi2 menimbulkan protes. Me 
reka tampak mempunjai keinginan 
ibahwa putera Atjeh hanja untuk 
Atjeh. 

Djuga sering menimbulkan rasa 
'ketjemasan adanja suara2 jg. menga 
takan. ,,Atjeh akan di-Modjopahit- 
kan”, berhubung djustru tenaga2 ah 
li jang dikirimkan 
dari Djawa-Tengah. 
Memang sukar menempatkan te- 

rupanja soal inipun mendjadi salah: 

  

Oleh2 Dari PON Medan — Banjak Angkasawan 

smDjedindil” — Djawa Timur Berdisiplin Badja — 

Pak Setijuso Mau Lompat Djauh Tapi Keseleo — 

'Koran2 Medan Black-Out — Buku Kenang?an 

, Jang Matjet—DII. 
KALAU MANG GANDA ikut ke PON Medan, tentu djuga 

hanja terdorong oleh ketjintaannja kepada sidang pembatja jang 
tidak dapat ditjerai lagi. Malah diantara pengikut PON dari Se- 
marang-Solo, Jogja, Pekalongan, Magelang dil tempat di Djawa 
“Tengah, ternjata banjak jang sudah kenal pada Mang Ganda dan 

menegornja supaja ,,Obrolan dari Medan” djangan ditinggalkan. 
Memang banjak jang perlu diobrolkan. Umpamanja sadja soal 
»Stadion”nja. Djika orang biasa sama  mengitung berapa pemudi 

jang ikut, bagaimana bentuknja dan sikapnja pemudi dari Kali- 

mantan, Manado, Ambon, Atjeh, dll, maka sebagai ,orang tua' 
tentu Mang Ganda jang dihitung .lobangnja besi stadion”........ : 
Pandjangnja tribune stadion Medan ada 125 meter, lebar k.l. 15 
meter. Berat besi jang dipakainja untuk tribune sadja 300.000 ks 
dan besi ini tentu dilobang2 untuk sekrup dan bout2nja. Ini me- 
nurut hitungan anemer ada 350.000 lobang dan djika potongan2 
besi ini diletakkan ditanah bersambung-sambung, pandjangnja su 
dah dari Semarang ke Salatiga 40.000 meter lebih sedikit. 

Papan unuk tempat duduk tri- dapat luka2. Oleh karena ketjelaka 
bune dan lantai2-nja dipakai 100 an tadi disebabkan antaranja geri - 

8 : “ni kam teti. dak pamit pimpinan, “dus indisipli- m' kaju damar laut, ini kaju isti Bh “maka ie bersdah TERI AKIA 
mewa jang hanja ada di SUMA- : ag PULANGKAN DULU ke Dia: 

tupan pekan tersebut telah berlan 
Presiden, 

tiviteit, ketjuali itu diutjapkan pula 

pat tersebut. 

Lari 4XK100 meter putera finale: 
Djuara 1. Sumatera “Utara dalam 

waktu 44,5 detik: 2 regu Djawa 
Barat 45 detik. 3 Diawa Timur 45 
detik. 

Rekor lama atas nama Peratib 
Bandung dalam waktu 45,4 detik te 
lah dipetjahkan oleh regu Djawa 
Barat tgl. 24/9 dalam waktu 44.9 
detik. Dalam finale ini, rekor tgl. 

12479 itu dapat dipetjahkan lagi oleh 

Sumatera. Utara dalam waktu 44,5 
detik. 

Pertandingan lari 4 X 400 meter 
putera, regu Djawa Timur telah me- 

metjahkan srekor Indonesia dan re 
kor PON dafam waktu 3 menit 
36,2 detik. Rekor jang dahulu dipe- 

5 : " 
gang oleh regu Djawa Tengah da- 

rintjian hasil — pertandiagan l-ri 
4X400 meter putera adalah sbb.: 
Pemenang 1, regu Djawa Timur 

3 men. 36,2 detik: 2. Djawa Tengah 
3 men. 38,8 detik dan Sumatera 
Utara 3.men. 40,2 detik. 

4X400 meter lari sambung pu- 
tera finale, Diuara pertama nomor 
ini adalah Djawa Timur, jang men- 
tjapai waktu 3 men. 36.2 detik. Ke- 
dua, Djawa Tengah 3 mer. 38,8 de 
tik, ketiga adalah Sum. "Tengah, 3 
menit 40,2 detik. Dalam waktu jang 
ditjapai oleh Djawa Timur dalam 

Sulawesi Selatan jang akan menerima de 

lam waktu 3 menit 484 detik. Pe-' 

boten wonten. f 
Penghias stadion ini suatu 

panggung air” seperti wolken- 
krabber sadja, terletak ditengah2, 
tingginja 35 meter, paling atas 
ada bak air bisa isi 10 m” air. 
Air ini diambil dari sumur jang 
dibikin didekat. stadion,. dan. su-: 
mur bor-ini dalamnja 186 meter 
lalu airnja dipompa keatas, Air 
inilah jang didistributir kekamar 
kamar mandi, kamar tjutji dari 

stadion itu. Mitsalnja kamar rias, 
kamar mandi, kamar PPPK, ka 
mar Polisi, kamar Radio, dll. Di 

Oleh karena lampunja ,,TL” 
tu sadja terang sekali. 

Orang radio jang mau bikin 
laporan pandangan mata dibikin,| 
kan tempat diatas atap tribune, 
ditengah2, djadi tepat kalau di-: 
utjapkan: ,,Disini angkasawan 
RRI di angkasa membikin pan 
dangan mata sepak bola sedapat 
dapatnja”. Wah, kok serba ,,a”. 
Itu tempat tinggi dan djauh dari 
"pemain dilapangan hidjau. Djadi 
entah bisa tahu betul entah tidak, 
tapi kalau Mang Ganda jg disu 
ruh naik, minta ampun. Apalagi 
kalau hudjan, seperti adanja di 
Medan setiap sore selama PON 
ini jang deras sekali, sebelum 
lain orang basah kujup, angkasa 
wan RRI itu sudah ,,djedindil” 
lebih dulu. 

Di komplex stadion jg luasnja' 
72 ha ini kelak akam didirikan 
pula sport-hall, sporthotel, kolam 
renang, badminton, tennis, dil., 
lengkap merupakan suatu. ,,desa 
olahraga” jang mewah. Ini tjita- 
tjitanja. Sebab semua itu tergan 
tung pada duwitnja jang masih di 
butuhkan, jaitu kira-kira. 3—4: 
djuta lagi. : 

ten 

ae aa ak 

DIANTARA DAERAH jg pe- 
gang disiplin keras jaitu rombongan 

Mereka 

tra, sebaliknja djati di Sumatra" 

"PON 

wa Timur sebagai hukumannja. Ar 
tinja Djawa Timur. sudah menang 

1sebelum PON mulai. Jakni menang 
memegang tata-tertib jg harus di pe 
gang teguh oleh setiap olahragaan. 

Ki Kn aan 

#ITU BENDAHARA - DJAWA 
BENGAH jg sudah tua Pak Seti 
joso dari Semarang, " ketika di 
pelabuhan Priok mau pindah dari 
kapal ,,Plancius” ke kapal ,,Tas- 
man”, ikut-ikut seperti pemuda 

35 kamar jang tersedia didalam |atgit lainnja: Ikut melontjat dari 
tangga. Tapi, tidak enak tibanja, 
sebab Ialu...... keseleo kakinja. 
Walhasil sedjak dikapal Tasman, 

tribune lampunja dari lampu TL.jerus sampai di Medannja, hanja 

berdjalan dengan kaki sebelah. 
Nongkrong sadja menonton sam 
bil sesambat. Tapi itu orang tua 
pantas dipudji, sebab taatnja men 
dapat perintah mesti ikut dan 
mengatur keuangannja PON Dja 
wa Tengah. Untung sekali Bu 
Setijoso djuga ikut ke- Medan. 
Setidak-tidaknja ada ,,pendjaga- 
nja.” 

ain RK 

PANITIA BESAR PON III ini ti 
dak begitu populer dikalangan War 
tawan semuanja. Apalagi Kepalanja 
bagian Publisitet rupanja malah ter 
masuk dibentji Wartawan. Begitulah 
Koran2 Tionghoa di Medan mem- 
black-out PON III ini dan harian? 
kita di Medan pun ikut eh, term ba 

»Setia-kawan”, 

Sebabnja karena 'pelajanan kepa- 
da Wartawan2 dianggap seperti ,,pe 
nonton-nakal” sadja, malah omo- 
ngannja kadang2 ,,ngeri” didengar. 
P.B. K.O.I. rupa-rupanja tidak bisa 
apa2, sebab djuga K.O.I. sendiri ti- 
dak puas pada Panitia ini. Tetapi ini 
tidak semua. Sebab kalau tidak ada 
bantuan Panitia pihak Tentara dan 
Pulisi, rupa2nja akan  katjau itu 

semuanja, Transport, pemon- 
dakan, maka upatjara jg pimpin Ten 
tara jang diketuai oleh Major Hu- 
sinsjah. Ini sebenarnja jang meno- 
long PON ini sampai bisa sukses. 

kesana TA Jang terang, 
m 

Djawa Timur. sudah da- 
tang pada tgl. 12 September. Oleh 
karena masih lama mengaso, ada se 
mentara pemain jg lantas ngelojor 
ke Prapat. Tapi tidak beri tahu apa2 
pada Pimpinan. Kebetulan (dilalah, 
kata wong Solo),  kendaraamnja di 
tengah djalan goling dan ada jg men 

Panitia Besar PON djuga ter 
bitkan ,,Buku Kenang-Kenangan 
PON III” jang tidak boleh disiar 
kan. Oplaag 10.000 buku, biaja 
kl. 90 ribu, terbuang pertjuma. 
Sebab?  Omslagnja tidak bagus, 
isi sambutan2 pembesar2 jg tidak 
urut, dan klis€e2 dari Presiden 
dan Wakil Presiden jang djelsk. 
Makanja K.O.I. tidak suka ambil 
risiko besar lagi, tjuma ambil ri- 
siko rugi duwit. Dus, biar sudah 
djadi, lantas ,.dirampas” sadja. 
Tetapi sekarang penerbitan itu 

  

naga di Atjeh. Sebagaimana diketa- 
hui, disana sangat mendalam aliran 
fanatisme. Sehingga melanggar sedi 
kit mengenai tata-tjara, sudah bisa 
mengakibatkan rasa tidak enak. 
(Dengan mengumpulkan pelbagai sedang diperbaiki oleh K.OI. 

Ne ini, ang sendiri dan sangat boleh djadi 
suda apat mengetahui apa jang hisa terbit tes j DI 
mendjadi latar-belakangnja. Tetapi | it terus ,verbeterde uit | gave” ini pada sehari 

penutupan PON. 
Iko Ok s 

MESKIPUN KALAU dipan- 
"dang ,.kedalam” banjak hal tidak 
begitu menjenangkan dan sem- 
purna, namun hatsil dari OLAH 
RAGANJA sendiri, sangat bagus. 

'djustru kabinet belum  mempunjai sebelum 

banjak kesempatan bekerdja untuk 
melaksanakan program pemulihan |: 
(keamanan, akan terlalu tjeroboh dji 
'ka dalam hal Atjeh ini diperguna- 
kan agitasi untuk memukul kabinet. 

disamping tindakan 
iliter, masih perlu diambil tindakan 

    

finale itu, maka rekor jang dibuat 

  

ga bagus. Banjak rekor dipetjah 
kan. Tennis madju sekali, sampai 
di Kalimantan, Sulawesi permai- 
nan ini sudah populer. Atletik di 
seluruh Indonesia merata, madju 
dan nilainja tinggi2. Apalagi se- 
pakbola. Ini ternjata “mendapat 
kemadjuan bagus dan banjak 
djago2 muda jg kelak bisa madju 
kekelas satu. Begitulah sepintas 
lalu tentang sportnja dan tentang 
orgarisasinja. 

x 8g s 

BUNG HATTA JG DIDJAMAN 
mudanja seorang pemain sepakbola 
fanatik, sekarang ini djuga fanatik 

pada perlombaan2 PON itu. Sedjak 
tibanja dari Djakarta Bung Hatta te 
rus nonton PON. Hampir semua per 

tandingan disaksikan. - Pagi, siang, 
malam. 

Pendeknja, siapa jg kini berada 
di Medan ditengah2 pesta olahraga 
nasional ini, seolah-olah tidak mera 
sa adanja pertentangan politik, ada 
nja pengatjoo-pengatjoo dan lain2 
keadaan jg tidak baik. 

Gembira, sportief, bersatu, pemu 
da pemudi dari seluruh Indonesia. 

Padahal......... 
Soo RK 

TIDAK DJAUH DARI ME- 
DAN, malah masih termasuk Suma 
tera Utara, jakni di Atjeh, keadaan 
panas sekali. Sedjak mulainya PON 
itu, nampak Tentara di Medanpun 
sebagian sudah dikonsinjir, apalagi 
didaerahnja Atjeh sendiri.  Disana- 
sini ada bentrokan bersendjata anta 
ra pengatjoo dan Tentara atau Pu- 
lisi. Dilain tempat ada lain2 keka- 
tjauan Jasi. 

Sajang sekali. Pada bulan Maret 
April tahun ini djuga ketika kita 
berkeliling diseluruh  Atjeh masih 
merupakan satu daerah jg paling 
aman di Indonesia. Tetapi baru 5 
bulan kemudian, kini panas sekali. 
Ril2 ada jg dibongkar, mobil di ta- 

' han. 
Hanja satu djalannja: tindakan jg 

tegas. 

Memang keadaan di Atjeh ini lain 
dari pada jg lain. Tentu lebih. sulit 
dari pada Djawa Barat  mitsalnja. 
Sebab rakjatnja terlalu fanatik Aga 
ma, masih orthodox, kurang pergav 
lan umum, kurang luas pandangan, 
sedang mereka merasa dan njatanja 
betul berdjasa didalam perdjoangan 
Kemerdekaan 1945 ini. Bahkan se- 
djak djaman baheula rakjat dan 
Panglima2 Atjeh selalu memerangi 

Belanda sampai kalang kabut. Mit- 
salnja Panglima Polim, sangat dita- 

kuti Belanda dahulu itu. Dan masih 
banjak lagi. 

Sebagian dari pengatjau itu meng 
gunakan nama Pemimpin  Besarnja 
sebagai ,,sebutan barisannja”, jg me 
njesatkan rakjat. 

Maka disamping kekerasan jg ha 
rus ditundjukkan kepada pengatjau, 
baiklah Pemerintah mengambil si- 
kap dan tindakan2 jg sangat bidjak 
sana didalam mengatasi — kesulitan   dengan tjara jang lain. | Stadionnja bagus. Hatsil2 olahra Atjeh ini. 

l 
  

ARTILERI Perantjis hari Djum- 
'at telah melepaskan tembakan tirai 
jang terhebat sedjak zaman perang 
dunia kedua jang diarahkan kepada 
ribuan serdadu Vietminh jang ter 

bunji di-dusun2 jang diperkuat dibe- 
lakang garis pertempuran Perantijis 
dilembah sungai Merah. 

Djurubitjara Perantijis   masuk dalam perangkap dan bersem' ra Hanoi. 

Hndotjina 
menerang gabungan 

kan bahwa sebuah resimen pilihan , 

Vietminh dan dua  bataljon milisi | sungai, infanteri dan pemusatan ar-' 
Vietminh. sedikitnja menderita keru: | tileri terbesar jang pernah dilihat di 
gian 260 serdadu ,,selama tiga hari (Indontjina, mempunjai sifat lebih Iu 
dilakukan” operasi Pike” jang pusat |as dari hanja operasi Tan 
nja di Hung Yen, Ik. 50 km tengga | belaka” 

" L.k. 5.000 serdadu Vietminh ka- 
Djenderal Henri Navarre, pemim- | barnja. menggali parit2 pertahanan | 

pin tertinggi pasukan  Perantjis di | ditengah-tengah bengkel2 dibawah | 
menjatakan bahwa aksi 
jang dilakukan dengan 

tank, pesawat terbang, kapal meriam 

tanah dan gudang perlengkapan. Un 
tuk mengusir mereka dibutuhkar pe 

tangan dan: njembur2 api, granat 

Ae Mita on Sea   

Hudjan Peluru Meriam Di Vietnam 
perkelahian seorang lawan seorang. 
(Sementara itu serdadu2 Vietnam jg 
lojal mengalami rintangan karena hu 
djan jang lebat menggenangi sawah 
dan merobah galangan2 — mendjadi 
lumpur. Pasukan2  Vietminh dekat 
Hung Yen itu merupakan antjaman 
tetap terhadap djalan raya Hanoi — 
Haipong, jang dipakai untuk meng 
angkut perlengkapan Amerika. Pia 

— UP), 

  

Dengan ini PON ke-IlI telah mendj 
c e gsung 

Wakil Presiden dan beberapa pembesar lainnja. Ketua KOj 
penghargaan sebesar2nja pada peserta2 

Minggu sore djam 18.09 

oleh regu itu tgl. 25/9 telah dipe- 
tjahkan lagi. 

Rekor jang dibuat tgl. 25/9 oleh 
regu Djawa Timur adalah 3 menit 
48 detik. 

|..1500 meter putera finale. Djuara 
pertama dalam babak finale Subyak 
to. Djawa Barat, dalam wktu 4 me: 
nit 40,4 detik: 2 A . Pattiasina Ma: 
luku 4 men. 41,8 detik. 3 J. Bernar- 
dus, Maluku 4 men. 44.9 detik, 
Dengan demikian, maka Subyakto 

dari Djawa Barat meskipun 
dapat memetjahkan rekor Indonesia 
atas nama N. Dalip Singh, tetapi 
telah dapat memperbakii rekor PON 
jang dibuat oleh Sutopo almarhum 
dalam waktu 4 men. 44,9 detik, Re- 
kor Indonesia jang dipegang Dalip 
Singh 4 men. 36,8 detik. 

Marathon 42.195 kilometer. 
mor pertandingan ini telah dime- 
nangkan oleh P. Kastanja dari Ma- 
luku dalam waktu 3 djam 20 men. 
17,4 detik dan keluar sebagai dju- 
ara pertama. Djuara 2 Djasman 
Djateng 3 djam 28 menit 12,6 detik, 

' ketiga Julius dari Sumatera Tengah 
3 djam 29 menit 32 derk. Djmara 
pertama P. Kastanja dari Maluku 
dalam pertandingan ini telan mentia 
pai rekor baru dalam waktu 3 djam 
20 men. 17,4 detik. Rekor PON 
jang lama dipegang oleh N. Dalip 
Singh dalam waktu 3 djam 37 menit 
8,2 detik. 

Lempar peluru puteri finale. Pe- 

i menang pertama Sunasih dari Dja- 
Iya Barat djarak 9.18 meter: 2. Elly 
Saelan Djateng 8.56 meter, 3. Elly 
Poceratu Sum. Utara 8.46 meter. De 
ngan demikian, maka Sunasih dari 
Djawa Barat mentjapai rekor baru 
lempat peluru puteri PON III dim 
djarak 9.18 meter. Rekor lama da 
lah tahun 1951 atas namanja sendiri 
dalam djarak 8.66 meter diperbaiki. 

Lempar lembing putera finale. 
Djuara 1, Simon dari Djatim, dalam 
djarak djanh 49,68 m. 2. Surono da 
ri Djawa Tengah 49.15 m. 3. Prase 
tyo dari Djateng 48,22 meter. Simon 
Djawa. Timur telah memetjahkan re 
kor PON atas nama Surono, dengan 
lemparan sedjauh 49.37 meter. Re- 
kor. Indonesia masih tetap dipegang 
oleh Surono, dengan lemparan sedja 
uh 49,96 meter. , 

Finale lompat djauh puteri. Peme 
nang pertama, Darwati, Djawa Ba 
rat, 4.82 m, 2. Liem Tjoe Nio, Dja- 
tim 4.77 m. 3 Triwulan Djatim 4.66 
m. 4. Pudjiastuti Djatim 4.55 m '5. 
Johanna Damanas Sulawesi Utara 
4,51 m. 
Dengan hasil pertandingan itu 

maka rekor PON II dan PASI be- 
lum dapat dipetjahkan. Rekor PON 
IT Darwati, telah" mentjapai djarak 
4.87 m, sedangkan rekor PASI Tri- 
wulan 4.86 meter. 

Finale lompat tinggi putera. Djua 
ra 1. Okamona Sunda Ketjil, 1.89 
m, 2. Sudarmodjo - Djakarta Raya 
189 m-dan 3 Maridjo dari Djateng 
1.80 m. Dengan hasil itu, maka Oka 
mona dari Sunda Ketjil telah dapat 
memetjahkan rekor lama jang dipe 
gang oleh Sudarmodjo dalam PON 
IL .adalah 1.85 meter. 

No- 

Sepakbola: finale. antara Kes. Su- 
matera-Utara dan Djakarta Raya 
3—1. Untuk merebut djuara ketiga 
antara Kes. Djatim dan Sumatera 
Tengah berachir 4—2. 

Anggar finale untuk degen pute- 
ra perseorangan: Djuara 1 Sukarno 
Djakarta Raya, 2. Mantiri Maluku, 
3. Tamasoa dari Maluku, 4. Pindha 
Sulawesi Selatan. 

Berenang 100 m. gaja bebas pu- 
tera finale: Djuara 1. Habib Nasuti 
on, Sum. Utara 1 men, "13 dt 2 
Thio Eck Liong Sum. Selatan I men. 
4,3 dt.3. Djie Soen Gwan Djatim 
1 men. 4.4 dt., Bagian puteri: djuara 
1 Carla Oen Djabar 1 men. 29.4 dt., 
2. Loe Lan Eng Djakarta Raya I 
men. 31,4 dt., 3 Tury Djabar 1 men: 
38,2 dt. 
"200m. gaja dada putera finale» 1. 

Lie Tjoan Kiet. Djakarta Raya 3 
men. 0.2 dt. 2. Suprajogi Djakarta 
Raya 3 men. 1.8 dt. 3. Benjamin 
Idris Djakarta Raya 3 men. 3 dt., Ba 
gian puteri: djuara ' pertama Erly 
Thio Djakarta Raya 3 men. 30.3 dt,. 
2. Nurdiana Djakarta Raya 3 men. 
42. dt., 3. Galih Resi Djabar 3 men 
42.9 dt. , 
4X100 m. gaja bebas: puteri fina- 

le: 1. regu Djabar. 6 men. 27.2 detik 
2. Djakarta Raya 6 men. 31.5 dt. 3. 
Djateng 7 men. 49.3 dt. 
4x200 m. gaja bebas putera fita- 

le: 1 Regu Sum. Selatan 10 men. 
43.6 dt. 2. Djatim 10 men. 43,7 dit. 
3, Djabar 10 men 49.3 dt. 

Polo air: Pertandingan kehormatan 
antara Djabar jang mendjadi djuara 
PON TII melawan sisa polo-air regu 
sisa berachir 3 — 1 untuk kemenang 
annja Djabar. 

Bulutangkis finale putera: Djakar 
ta Raya — Djabar 6 — 3. 

Prime DB Oon gt Diluar pro: 
gram Pon UII. Finale mens single: 
Lie Tjin Hok Djateng — Tan Lian 
Hap: Djateng 21-15, 15-21, 
21—9, Ladies single finale: Tjia Ngo 
Sie Djateng — Sutirto Sum. Tengah 
21—14, 21-12, 21-12, 

Balapan ' sepeda 120 km. Djuare 
II Rachim Sulawesi Selatan dalam wak   tu 3 djam 40 menit 57,4 “detik, 2 

2 jang telah mendjalankan perardino: 
terima kasih pada tuan rumah ' sc 33 

ngan penuh kegembiraan berlangsungnja PON ke IV ditem 

belum , 

adi sedjarah. Upatjara penu- 
waktu Djawa, jang dihadliri oleh 
dalam utjapannja menjatakan 

an dengan menghargai spor 
laku penjelenggara dan kepada 

| 
Nambung Sulawesi Selatan 3 djam 

(41 menit: 3 Suleman Djawa Barat 
3 djam 41 menit 54 detik. 
Menembak dengan smallball rifle: 

Djuara Komissaris Mohamad Said 
Djakarta dgn angka 1002: 2 Letnan 

Keionel Dr. Azis Djakarta dengan 
“angka 877: 3 Peradjurit I J. Sim- 
bolon dengan angka 800. 
Menembak free pistol 50 meter: 

bagian pistol otomatis. Djuara Luk 
man Saketi Djawa-Barat dengan ang 
ka 237: 2 Sersan Udut Muljadi Dja- 

| wa-Barat dengan angka 213: 3 Ko- 
inanden polisi Posuma Djawa-Ti- 
mur. 

Angkat besi: kelas bantam: 1, Lie 
Lie. Hek Keng Djawa-Barat dgn. 
angkatan . seluruhnja 247121 kg, 

Djuara kedua, dan .ketiga, Jo Tik 
Lok dari Djawa Timur dengan ang 
katan 235 kg. 

Angkat besi kelas bulu: - Djuara 
Liem Kim Ling Djawa-Tengah dgn 
angkatan 2725 kg: 2 Liem Kian 
Siong, Djawa-Tengah 25214 kg.y 3. 
Liem Siong Mo dari Djawa-Timur 
24719 kg. 

Supaja Indonesia 
Ikut 

Dlm” Konperensi Poli- 
tik Korea 

| SEKRETARIAT Madijelis 
Umum PBB telah menerima se- 
buah pesan dari pemerintah Ko- 
rea Utaras demikianlah diumum 
kan pada hari Sabtu di markas- ' 
besar PBB. Kalangan2 resmi me 
ngatakan bahwa mereka tak me 
ngetahui sesuatupun djua perihal 
isinjas diterangkan bahwa pesan 
jang tertulis dalam bahasa Rusia 
tadi kini sedang diterdjemahkan 
kedalam bahasa Inggris. 

Sementara itu kalangan2 PBB je 
dapat 'mengetahuinja mengatakan, 
bahwa dalam  pesannja tadi Korea 
Utara menjatakan lagi kehendaknja, 
supaja dalam konperensi politik me- 
ngenai Korea j.a.d.,  ketjuali nega- 
ra2 jg berperang ikut pula berun- 
ding utusan2 Sovjet: Uni, India, Pa 
kistan dan Burma. Seperti diketa- 
hui, hari Selasa j.: delegasi Ameri 
ka Serikat dalam PBB telah membe 
ritahukan kepada RRT dan Korea 
Utara, bahwa susunan peserta da- 
lam konperensi politik tentang Ko- 
rea itu, bisa diselesaikan dalam kon 
perensi tsb. Seterusnja Amerika me 
njatakan kesediaannja untuk mengi- 
rimkan seorang wakil ke Djenewa, 
San Francisco atau Honolulu, untuk 
merundingkan persiapan2 konperen- 
si tadi dengan utusan2 RRT dan Ko 
rea Utara. (AFP). 

  

660 CARPIO & PUNTIUS IN- 
DONESIA TIBA DI MANILA. 

Biro perikanan Filipina telah 
terima kiriman dari Bogor, Indo- 
nesia, ketika malam Sabtu jl. be- 
rupa 600 ekor bibit ikan jang na 
ma resminja ,,Cyprinus Carpio” 
Jan ,,Punfius Javanicus”, dan 
akan dipelihara di Filipina seba- 
gai pertjobaan. 

DIKABARKAN dari - Kudus, 
bahwa beberapa hari jang lalu 
oleh para pengembala didesa Ha 
diwarna, ketjamatan  Medjobo 
(Kudus), sekira djam 9 pagi te 
lah terlihat sebuah benda meng 
kilap seperti berlian diawang2 
turun kebawah seperti balon, te   tapi kemudian dengan pesatnja 
membubung tinggi dan menghi 
lang. Diwaktu benda itu naik, di 
lihatnja berwarna kemerah2an. 
Berapa lama benda itu kelihatan 
tidak dikabarkan. 

Rom 

“ NJONJA Lucille Green hari 
Sabtu mengatakan bahwa ja ada 
lah pemegang rekord' dunia da 
lam hal... melahirkan baji de 
ngan tjepat. Njonja jang baru ber 
usia 22 tahun ini, seorang pen 
duduk Los Angeles (A.S.), ketika 
Desember 1951 melahirkan baji 
jang pertama, dan sesudah itu 
melahirkan 2 baji lagi, achir kali 
nja ketika bulan September ini. 

MN NN AA AAL 
Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan  terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 
kan. Periksakanlah djika kau hen 
dak memetjah kesulitan2 penghi- 
dupan. Segala hal dirahasiakan, 

M.S. Rahat 
Occultist, 

Seteran 109 — Semarang, 
Djam bitjara: 9-—12 pagi 

5—7 sore 
SAAT   

  

 



   
   

- Praktek umum. 

    

- 

Habis bulan! 
Matjam2 Susu kental/entjer 5.— 

Susu bubuk 6.25 Lact 
! Klim 15.25 
Eiwitmelkpoeder 18.50: — Cacao 
Rowntree's 14 Ib. 10.— Ringers' 
7.50 Jam Holl. di. “botol 450 gr. 
5.50 Hero 6.50: Roomboter 340 
gram 15.— Tepung 
Austr. no. 1 2,20 Tepung Arrow- 
root p. ds. 2.25 Bagelense Ron- | 
detafelbise. 17.50 Krupuk Udang 
Tengiri-Kripik paru Mie ,,Ma- 
chine” 2.50 ,,Merak” 0.90 Sar- 
.dines in olie/tom. 6.50  Corned 

| Beef 6.50 Bumbu 
1 Moto 5.59. Mg 
#blokjes 7.— Blueband 2 kg. blik 
ipake iutup 19:—  Filma/Delfia 
147.50 Barco 16:— Orboline dl. 
'blik 15.50 botol 3.75  Sunlight 
11.75 10 bd. 17— . Ace 8.50 
(Lux/Lifeboy 110p. dor. 12.50 

ak Aji- 

|Nescafe, Korstl. kaas,  Zausner 
kaas Angler Shag 3.25 Sun Gold 
7.50 Srutu2 Armada, Senator, El | 
Comercio Anggur. Ko-le-Som 
»Gelas Mas” 10.— Corona Jene- 
ver 10.— Tokayer 7.—, 

Guna kepentingan para leng- 
ganan tg. 30 Sept. dan 1 Okt. '53 
toko kami dibuka seantero hari : 
08.30 — 18.00. Ge 
Selandjutnja waktu bekerdja sbb.: 
08.30 — 13.00 dan 16:00 — 
18.00 ' Rebo/Kemis: 08.30 — 
16.30. 

San DIMAS 
£ Senat Senilekk Berselandja 

  

  

| BODJONG-57- SEMARANG TEL 656 sjarakat Sa Tenan MA aa Bean in Dah A 
3. »SRAHASIAKU” 

aa Dalam rubrik ini seseorang mentjurahkan isi hatinja dengan terus : | L (Telah lahir dgn selamat | terang. 
| Pada tg. : 25 September 1953 | 
|djam: 14.30 hari Djum'at | 4. ,PETUNDJUK2 DALAM SOAL PERTJINTAAN” | | Paing, ANAK KAMI JANG | 5. ,TJERITA PENDEK” 
Koni suf Wi : 6. ,SPIONASE CONTRA SPIONASE” 

Mega Kn an "aa | 7. ,PERGAULAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA” 
sehat. Atas pertolongan Bi- | 8. SKETS MASJARAKAT” Idan nonah MOERTINING- 9. PENGALAMAN ANEH-ANEH DALAM PENGHIDUPAN KITA” 
an dari, »MARDI WALU- 10. ,,LAJAR PUTIH” : 

| . Peterongan emarang, | 2 ai kami utjapkan terima kasih. La ea F n Hormat kami 12. Dan lain-lain lagi jang menarik. 

MOCH as Pe | Harga langganan Rp. 9,— sebulan 
| Krakatau V/19 — Semarang. Etjeran Rp. 2,25 o     
    

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2220. 

Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

AA AA TR 

Alamat jang dapat dipertjaja: 

as Minly g 
Y OPTICAL STORES 
        

Djuga 
ada sedia ,,RAMBUT NETJIS” 
untuk bikin hitam rambut. 100 
pCt. TIDAK LUNTUR harga 

Rp. 15— 
Luar Kota ongkos kirim 
5 dosin Rp. 3.— 
RS TA 

1 s/d 

me mokem mara 

2 Besok” 0 

Malam 

Premiere 

Metropole $ 
da PNS 

  

Djagalan ji 
6.45— 8.43 

(13 tb) 

Komplotan 
rahasia dari 

Jain planeet 
akan menje- 

rang dunia 
kita utk. di- 8 
hantjnrkan- 

  

pengambilan 10 bl. potong 1.— | 
ogen 12.— | 

Camelpo IL 11.50 | 

trigu | 

? sauce 7.50 | 

  

   

    

     

   
   

                

     
   

enteng tetapi berisi diseluruh Indonesia. 

Lain dari jang lain. 

  

Mintalah berlangganan madjallah ,,MINGGU PAGI”. Satu-satunja mingguan penghibur, 

Beraneka warng isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. 

  

   
   |Erwtensoep met kluif/worst 8.50 | 

film Indonesia 4 

MADJALLAH 

hadiah uang tunai Rp. 
SA 

Diantara rubrik madjallah , MINGGU PAGE' : 

1. ,APA DAN SIAPA” 

2. SUKA DUKA"” 

  
  

—| CITY CONCERN CINEMAS — 
T 

L U X JANE POWELL—EDGAR BERGEN 
5.-1.-9.- CHARLIE MC. CHARTHY—BONITA GRANVILLE 

.SONG Of Thc OPEN ROAD 
The Year's Big Musical Show ! 3 

Penuh Njanjian2 dan lagu2 jang menarik dan merdu ! 

Memikar ! — Lutju senggembirakan ! 

KOUSALI D kt SSFIL- PAUL DOUGLAS-— 
MAR!E WILSON 

.Never Wave At A Wac" 
Hilarious Comedy Romanes! Kotjak!— Lutju!— Gembira! 

  

Ini Malam Premiere (u. 13 th) 

  

Akan datang: 

  

PERSARI FI Mempersembakka 
NE 
5 R 

TT 1 Ypp X 

TS Gu 2. ABG aan 
Wana! SUMARNG” 

y ALCAFF 

Ini Malam 

d.m.b. et 
(a. 13 ih.) er 

GRAND 
Oa 9, —     

    

"| 

  

bara— penuh 

dengan lagu2 
dan njanjian2 

merdu. 
  

I N b R A 5.—7.-09.— Ini malam d.m.b. (a.13 th.) 
23 JUDD HOLDEN —LARRY STEWART 

dim. BAGIAN (MAN, CAPTAIN VIDEO” TI 
— (MASTER OF THE STRATOSPHERE) 

Columbia Super — Serial. Lebih Heibat:Lebih Gempar! 
OSMAN GUMANTI— ROKIAH— NENG JATIMAH 

A. RAHIM—SITI TG. PERAK dim. 

2 W A L A R AT film Malaya 
Terbesar 

Penuh dengan TARIAN2 dan NJANJIAN2 Menarik dan Merdu! 

ROYAL Ini Malam Premiere (u. 13 th.) 

Akan datang : 

nja. Patroli? f Stand Sa DSA OP Fa | 
raket berak Gtratosphere Mn Film India terbesar dengan Teks Indonesia 
utk. menjega ama ! . . 
bentjananja . Pn R Oo NN 1. » ME aa 2 sSRAM JAN MA       

Penu ih sensasi dan ak si heibat! 

INI MALAM PENGHABISAN : 
METROPOLE 5.-7.-9.- 113 th. 
James Gayney- Dennis Morgen 
nTHE FIGHTING IT H."" 

DJAGALAN 7.-9,— (17 th) 
(Film Perantjis Tekst Indonesia) 
.BEWARE OF BI ONDES" 

(Rati2 Si Rambut Kuning) - 

Ini 5: $ 

Pre- 

miere 

ORJON 
Bantu 

  

Oa A CELGA seltate Boncah PLEDER HMS, MOONESTA. LTD. 

(41th) 

Pahlawan wanita Tiongkok ig. gagal 
perkusa mendjalankan tugsenja jang 
berhahaja utk, Membela kemerdekaar 
waktn perang Tiongkok — Diepang. 

INE DAN BESOK MALAM : 

REX &-7,-0— 117 th 
— #rrol Fiynn— Ida Lupiro 

,ESCAPE ME NEVER" 
AKAN DATANG: Donald O'Connor 

Vera Etlen — Ethel Merman in 
Irving Berlin's Technicolor: 

CALL ME MADAM" 

  

Besok melam (atau Lahirnja BETARA RAMA) 
».30-7.30-9.30 

Tjerita jang termashur ! — Siapa jang tidak kenal lakon ini ? 

Dalam achir bulan Oktober 1953 

MINGGU PAGI 
akan mengadakan sajembara dgn. 

  

melukiskan penghidupan orang2 ternama 

menggambarkan suka duka penghidupan seseorang anggauta ma- 

Madjallah 

sMINGGU PAGI” 
Tugu 42 — Telp. 900—991 

  

  

wi 

  

2.500,—   
  

Tata Usaha 

Jogjakarta. 

Pen an nanas 

“(HOTEL OEWA & ASIA 

  

|A., S.M.A, Bag. C. dan kursus2 Dagang Bag. Atas 
"disesuaikan dengan kehendak zaman. 4 

: langsung pada penerbitnja : 

Didjual Ex Inducement : 
PLYMOUTH CRANBROOK SEDAN 1952. 
dengan radio dan bekledin g kulit. 

DODGE KINGSWAY CUSTOM SEDAN 1952. 
dengan bekleding kulit 

JEEP WILLYS 1948 EX PRIORITEIT. 

FIAT 1500 CABRIO LET. 

Columbia Motors Coy Ltd. 
PURWODIN ATAN TIMUR 28 
 TELF. 921 — SEMARANG.   

     
Kelah kerbaiti 

Batjaan Angkatan Baru. Djilid IV 
OLEH: M. R. DAJOH, DJAJAATMADJA CS. 

Buku ini adalah sebuah Buku Batjaan untuk kelas I di S.M.F. 
jang telah 

HARGA : Rp. 12.50. 
Untuk pesanan dari luar kota tambah porto 1590, sedikit-se- 

dikitnja Rp. 1.50. : 
Segera akan menjusul BATJAAN ANGKATAN BARU Djilid 

IL, II dan III untuk S.M.E. P., S.M.P. Bag. A. dan Kursus2 Da- 
gang Bag. Pertama dan Diilid V dan VI untuk S.M.E.A., S.M. 
A. Bag. C dan Kursus2 Dagang Bag. Atas. Tag 

Pesanan. dapat dilakukan pada Toko Buku Tuan setempat atau 

N. V. »,GUNUNG AGUNG” 
Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

Telp. Gbr. 4678, 
—DTIAKARTA 

  

Pendidikan ,.S. Mochamad” 
DJL. KARANGTEMPEL (MLATEN-TIANGWI) No. 1, 

SEMARANG. 

MENGETIK & STENOGRAFIE 4 Rp. 10.— sebulan. 
MASIH MENERIMA MURID BARU. 

NI PELWDUNG BESAR 

    

      

tak pernah mengetjewakan     

  

Lihatlah! 
Tjiumlah! 
Tjitjiplah! 

   

  

  

B8, 53-3R- 70- 8. 

  2. 

Di-overkan : Rp. 12.000.- 
Perusahasan Tenun 

jang masih berdjalan baik dengan 20 tustel dan satu scheer- 
molen compleet, terletak di Solo tempat baik. 

Keterangan pada ini surat kabar dibawah No. 999. 
  

  

  
  B a tj gd / a h San aa 

"Suara Merdeka”   

  

    
  

| MESIR AKAN ADA APA ???! 
PERANG ? 

    

  

gara 

  

cIVUVYGI 

| artinja ramalan ini?? 9, — 
| (Apakah ma'nanja 7)! —" 

kok akan orang mengetjap 

Badan Penerbit :   Dengan RAMA, — PRABU RAHWANA atau DASA MUKA — 
HANUMAN — Radja Monjet jang gemar membela kebenaran 
dan keadilan ! Tjerita Wajang ditjiptakan dalam film ! 

IRoy Rogers 29 

    

| 
| 

5   
Se MM WWW JM LL LN LN LA AA AK 

) 

| PERANG KOREA BERACHIR 

Buku 

SAPTA PUDJANGGA 
Ramalan 7 Pudjangga. Oleh Sapphire. 
Binjai: 
djadi, baik mengenai diri perseorangan (Microcosm) maupun Ne- 

lan mulai dzaman Purba sehingga kelak kiamat Kubras — “Per 
lambang/Sindiran dzaman Djojobojo, a.l. ,,Wong agung  kesing- 
gung, Wong ala kepudja — Orang agung tersinggung, Orang dja- 
hat terangkat.” — “ 
sembogo artinja Dzaman Tersohor, banjak orang ditanah Djawa 

sama mengedjar ilmu pengetahuan...... 2? (Sudahkah kini 
£ Ramalan Ronggowarsito, a.l: ,,Saiki tjelengan wesi, mengko tjelengan gaib”. (Apakah 

Puspa Ragam, beraneka ilmu2 tua, pusaka Pudjangga2 Indo- 
nesia, untuk memilih hari terbaik dan saat tertepat guna 
mendirikan rumah, pindah tempat/rumah, mentjari obat, bertjutjuk tanam, mentjari pen- 
tjuri, melihat nasib, watak dan kelakuan orang: — “ 

dan Kesehatan (Pedoman jang penting dalam penghidupan manusia ), — “ 
donesia, mulai dzaman Purba, dzaman Hindu, Prabu Djojobojo, Singosari, 
Kedatangan Kjai Dampo Awang, Keradjaan Bintara (Demak), Padjang, Mataram, Dza- | 
man Y.O.C. dan seterusnja sehingga Indonesia Merdeka dan Berdaulat jang sekarang ini! 
— “ Arti dan ma'nanja Impian, Sasmita Kedut dll. jang serba lengkap djangkap dan 
luas djelas. Pendek mempunjai sebuah buku Sapta Pudjangga berarti mempunjai 7 orang 
Pudjangga, jang sewaktu-waktu dapat ditanja, hingga orang dapat mengelakkan malape- 

| taka dan menggunakan kesempatan sewaktu redzekinja berkembang ! !! 

1 buku tebal, lengkap benar, ukuran saku jang mungil, mudah di- 
bawa kemana sadja, bersamak karton doos dengan terhias gambar R 20 7 
2 warna jang tjantik molik hanja..........« | 1 

Luar kota tambah ongkost kirim 1076. 

(“ Persediaan terbatas. 1 orang hanja 1 buku sadja !) 

KWA GIOK DJING : 
Dji. Kramat No. 2—4, — KUDUS. 

          

18 Wait and see! 
  

Umu2 akan mengetahui apa jang sudah/akan ter- 

dan Dunia umumnja (Macrocosm): — “  Djojobojo, rama- 

Kupasan Djojobojo, a.l: ,,Dzaman Kolo- 

dzaman Kolosembogo ?):  — 

#  Sjair Ronggowarsito, a.l.: Keong lurik separan-paran...” 

mentjari Djodo, Perkawinan 

Astrologie & Horoscope, kuntji po- 
keberuntungan dalam Pertjintaan, Pergaulan, Penghidupan 

Sedjarah In- 
Modjopahit, 

    

  
| 

SL 
MP pama 

. Pama 

Hablet 'ASPROM adalah 
obat jang tidak boleh tidak harus 
ada dalam tiap keluarga. Melas 
njapkan sakit-sakit, demam dan 
penjakit-penjakit Negeri panas 

  

   “     pada sekalian orang dari segela 
umur. | 
Djuga menjembuhkan'sakit, datang 
bulan dengan tjepat dan. tepat. 

Tablet-tablet 'ASPRO' 
tidak berbahaja, djuga 
buat anak-anak jang 

seketjil-ketjilnja. 

'ASPRO' 

  

Distributeurs : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. nw: 2g 
EN) 

  

SSEKKERKKEKKK KEK KEKE EKA KKENKRKAK 

Keterangan 
Jang bertanda tangan dibawah 

ini TH. TOENDAN- djabatan 
Kepala Bagian Umum pada Dja- 
watan Penerangan Propinsi Ka- 
limantan di Bandjarmasin. De- 
ngan ini menerangkan bahwa 
Sdr. DJOCO OCCULTIST di 
Dji: Grogolan 21/SR Solo, telah 
'mengobati anak kami perempu- 
an dalam waktu jang singkat 212 
bulan dari DJAUH sehingga da- 
pat kesembuhan sepenuhnja dan 
memperolih kesehatan jang NOR 
MAL KEMBALI dari penjakit- 

nja: berdebar2, posing, sukar ti-dur, kaki/tangan dingin, mudah 
terkedjut kadang2 berasa sakitdibagian rongga dada. 

Kami: menjatakan dengan inipenuh pudjian kepada Sdr. DJO- 
CO untuk mana kami utjapkanberibu2 terima kasih adanja. 
PERHATIAN !!! Atas nama keluarga 

  

Harap surat2 disertai prangko kami 
atau wissel Rp. 3,— buat balasan T.H. TUNDAN 

SXKAAKAN cy 

  

        
  

PENTING! PENTING! 
Dapat dilever dalam persediaan sangat terbatas : 

| uuee Kan uR 
| merk : s3 O D G 1g jang tak asing lagi. | 

bebas (Zonder  Prioriteit) 

» WILLYS” 

Pendjualan 

Djuga dapat menerima pesanan Jeep “(pakai 
prioriteit) : 

L4 Buat daerah2 ,,KEDU, YOGJAKARTA dan SU- 

RAKARTA dapat berhubungan langsung dengan : 

N. V. PRAWIRA MULJA 
Malioboro 43 Jogjakarta | 

telepon 668 | 
Direksi. | 

  

Lotre Kedu - Siapa Tahu 

Untuk kantong penuh, uangsebesar Rp. 10.000,— atau 

Rp. 15.000,— kurang artinja. Tetapi kantong jang masih 

sisa Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang 
tadi membeli. 

Lotre Kedu - Siapa Tahu 
  

    

  

PENGUMUMAN 

S.M.LA. ,ARDJUNA” 
Bg. B dan C — Semarang 

Menerima murid-murid baru untuk 
Bag. B (Ilmu Pasti) KI. I,KI. II, Kl. III. 
Bag. C (Social Economi) KI. I, KI. IL 
Pendaftaran tiap2 hari di SETERAN 148. 
dengan membawa rapport/Idjazah. 
Uang pendaftaran Rp. 15.—, 

        
at LL LI TA LN 

    sr       SOAL NO WONDER wAcK FAR AHEAD OF KOY AT ROARING FALLS... 
  

    

SPRATT'5 WORRIED 
ABOUT MIPAS JONES KIDIN' & 

AROUND ALONE WITH HIS POCKETS 

Ip 
V4 1 
     

   BIAR TAU DARAT LEAN KRNBKARERKAK RATU    

  

      FULL OF GOLD! HE SURE LEAVES 
P3 pt A PLAIN TRAIL, 

s TRIGGER/       

WEIRE ALMOST HOME, N THATI5 WnAaT 43 
HANNIBAL/ NOBODY CAN 

  

You THINK, TP 
FOLLOW US NOW! MIBAS SONES!      

         ES 8 

        

  

- 
  

— Tidak heran, bahwa Jack 
Spratt chawatirkan Midas Jo- 
nes naik kuda sendirian diseke- 
liling ini dengan tasnja penuh 

kan bekas jang terang Trigger. 

  

BIKUN Gegat 

Jacobson v. d. Berg & Go N.V:     Typ Perrjetakan Semarang, 

  

AAA 

  

emas. Dia sungguh2 meninggal- 

   

    

     

  

1 GOT YOD CU Esi0 | 1 1 sa0 come ovT— Y/ ANA MA 
Man Gank 33 . GA WHAT TH'Z ES , GP UN 

HDEL TALKIN 2 Va Di /! 

| - TI YA GONE! LEO 
F 2 Na 

   BA    
  

  

Djauh dimuka Roy -digerodjo- 
gan" besar laa 
— Kita hampir sampai diru- 

mah, Hanunibal. Tidak seorang- 

pun jarig dapat mengikuti kita 
sekarang. 

— Itulah jang kau sangka, 
Midas Jones,” demikian fikir se- 
orang jang mengintip dibelakang 
batu. 

      

— Saja harus menangkap 
engku, Midas. Inilah kata2 

jang diutjapkan oleh Jug Han 
el. 

— Saja bilang, keluarlah — 
apa jang terdjadi? 
Hilang, 

Dia telah 

LELANG 
HARI KEMIS 1-10-1953 DJAM 9.30 PAGI DI KA- 
RANGASEM 11 PRABOT RUMAH TANGGA: ADA 
KOELKAST 4 CFT (DJUAL BAWAH TANGAN) — 
ZITJES — SERVIES — FAN — BABYTAFEL — BAN2 
TRUCK DAN AUTO — MARINEKABEL — DYNAMO-— 

“— BEIJAK — GASFORNUIS — TEMPAT TIDUR2 
DAN LAIN2-NJA. 

HARI MELIAT: REBO: 4 — 6,   Ta Balai Lelang: F. Van Loo   
  

    Belinju, 27 Djuli 1953. 

SURAT PUDJIAN 
Dengan hormat, : 

Bersama dengan ini surat saja kabarkan Tuan TABIB WA- HID MAWN Tamblong 40 Bandung, pada tanggal 26 Djuni 
1953 saja telah terima dengan waktu jang singkat, dengan 
baik POSPAKET Tuan, dan dengan gilang gemilang pertjo- 
baan saja sendiri, maka 'Tuan punja obat,- buat (Hilangkan 
hitaman dimuka) sesudah saja pakai 6 hari lamanja, hitam2 
dimuka, telah hilang. 
Maka Tuan punja obat amat mandjur, sebab saja sudah tjo- ba lain2 obat, tetapi tidak ada hatsilnja. 
Dengan pertolongan Tuan punja obat, saja pudji obat jang 
mandjur dan sangat saja hargai. 
Sekianlah pudjian dari saja. 

Hormat saja, 

ABUBAKAR U, 

w
a
 

   


